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“రెండుపుప్సుములు, సమానముగా వికసి-చినవి. సమాన 

ముగా వెలుగాంనుచు నలుజెసటం బకిమఠశిము వెచదంజటు చు 

న్నవి. సరస్సక వికాసము ప్రకకంచి కళ్యా యూ మె 

దము వస్తారి.చి సం తో వభరమున నివై పృునక నానె పుసకు 

శిరముల నోరగిలవేయు చున్నవి. ఒకసారి పాపట దీర్చినట్లు 

డివడి యింకొకసారి చిష్కపుకు చున్నవి మంచానిలము 

వానికి బరకస్సరాలింగనము ఘటిం'చు చున్న. మలయా 

నిల మాగిసపు౫:కూడ నవి యన్ న్యోన్యకంకి ములను బసవై 

చుకొని వికినకు చున్నవి. ఎంతే వమునోహరము ! ట్లు సమ 

నితములు సమసురభిశములు సమవికాసశీలములు' నగు. 

సమానఫువ్పముల పరస్పరస మేర్ణశస మిం మనోహారము! 

“చెండు శకుంతములు, సుుదరములు సుకంఠములు సుప్పుష్ట. 

ములు సుహృస్ట్యములు. యానన పారవశ్యమున (గీడించునపు 

డవి యత మనోహరముగ నుండును! అవి మెగురుచు 

గి9ందికి వాాలుచు మరల నెగురుచు నొండొంటిం గానక 

"కరు ణాపూర్ణ ,స్వరంబులతో వనమెల్ల నిండునట్లు కూజితములు 

వీయయుచు నురల నొండొంటిం గాంచి చంచువులతో నంద 



గా ape ఒన~నమూాల 

ముగా బొ క. నెంత నున్నోస్షము ! అట్టి శకుంత 

సమ్మేవినము కలిగిన నెంత హ్యాదయంసిము EA 5 11 (ఎ) నే mn 
ము! న సః శకుంత సమ్మేళనము మనోహర 

ముగా నుండు ననుట నిజమే. కాని యో రీడ్ సమవయస్సుగల 

మాననవ్య కులు సమానముగా యా నన పాదు ర్వావము 

నాంది సరశకోనులభానములతో సమ్మేళన మొుండిశీని నౌ 

రికన్ను మనో జ్ఞవస్శవులు (పపంచమునం డేని యుుకును! 

సౌంనర్యము కలిగి యనయనస్సూ 3 కలిని తేజస్సు కలిగి 

సుళితు. నొంది స సడ(ంశమున జనించి కలానె స్ట్ ద్యము గాం 

చిన యినునృరకు సమాగమము గలుగువో వారు కనులకు 

మీగససల లోభనీయు అగుదురు, స మవయస్సూ గలిగి సమాన 

యౌాననస్మూ రి శ్రి క లవాఎలహ్య్మదయములు పవి(శ్రప్రేమబం 

సమున మేశవించెనేని స్వసమునుండి జేవశలుగూడ వారిని 

విలోకింతుకు |! 

లం స సమ్మేళన మన్యనౌెన నెక్కడదె న జూచియున్నా 

రా? ge వేమా మానుబంధో సంబ లగుహృాదయములను 

ల్ 

గాంచియున్నానా? పరస్సరావలోకనమున కంతనాయ మొ 

వనిన పుడు వారిహృృ న 

కనుగొన్నారా? మాక్కు. లేసి మైనపుడు వారిపాణములు 
అచినచ్చుట గొహీించినారా? మూాపులు కలిసినప్పుడు వారి 

నాక్క"క్సి పంచుట పరికించినానా ? పవస్పరానలోకనము 
క J 

b 

pony లనప్వుడు వారికి నర(ము నధశారముయ మషట మాచి 



“కలాంపవననూల 3 

నారా? నయనములందు శర శోచత్న్న యు కక ములందు సుభా 
ay a తీ 

ధావబను '.ర్పృసమ? వవ్ముపసరస్సును బ్యా యములందు 
జ ట్రై వ లో 

వముహాను కాగిమును గలిగిన వారిన మ్మేకొ నము స వలోకించి 

యున్నా నా) అపాాము నగావము సనంశము (ఒబళాంతము 

న. నగు బలకాఎలో్ ససారము నగంాఫము ననసంతము 

క ఇచాంసము నిర్భులము నగు నీలాంబరము మేలవిచుట గ 
లో 

నుంళెంటినా +? అంత యసాకము నగాఛము నసంతీము ప్రి 

శాంతము నిర్మలము నగు (పేదుశాశితో సపాసము నగాధ 

ము ననంతము పి9)శాంతము సిర్మెలము నగు శ్ర) కు నా శిస్ 

ను” నము వ అము తే న న్ యగా( 

ము ననంతము మ సగ పెంపు (మ! మూ: లు పగ 

స్పరసంఘాశముచే సావో భము నొంబెనేని నాయపారసము 

ద్యములందు గగనొమత్వుంగ త్రరంగము లుస్పతిల్లుట విత్నంచి 

క నప్పుడే న వియోగము తట స్థించినచో సీవణ పభం 

జనము ోగి యనంతము లగు ప లఖండితముగ* 

ఏ కంటిశా?. 

ఎచట గనణబకును! వివేకనిహీనులు మోహాఐ గలలచేం 

నళ పరుచుంనురు. సెట్టి దుర భ మగుసే స్రేమనాశి యుచ 

ట లభ్య మగును? స సప పంచము నం డొల్ల యపారము నః? 

వము ననంతము ప్ర'శాంతము నిర్భలము నగు సేమాంబు 

ధులు గెం డెచ్చట నె న న నెన్న౭డోి న మేసగన మొందుచుండు 

నని కవులు వా క. కాని యిటిది దుర.టము! 
ఠి qm 



Oy ధా క తా. గ్ 

త్రీ పతన సనాాత 

బటి వొక్కసారి కిలిసినవి, పూర్వము పాటనుప్ప తేసి గ 

మున ౫ కనా నాది యిక nn కలిసికొన్న విం టకా 

క మి > బక i al ఖీ ళ్ టే rae Ta 

హౌస్ త ఇ లనారతీరమున అవొ్నవమవో గాజు 

జ లావై జజ అలో ర 

ల్ స్ గ్ (> 3 అనన మున  నిటిహ్మ నశయములు వుఫచి త్ జ! టు! ఛా! ! 

Corn ౯ జ్ ష్ వని (24 ఇద్ ఇ” అం | నా స a : oy we Pd ల. 

లెక “9 రెప. "9 Thus యం ఇ జం తవం పలాల ల వుం 

నిలును క పాలన డలు US చ్చు చుండిరి. ఇరుప్రురనతుమః 

“ఆద పువ్ఫ₹ న్స్, మల్లిక మాల జాళి 'శేసాలిక మొునలగిస 

క నాన్ కుభోయసార్యముల నిలిచి వారు ఫుష్పునూలి 

కలు గుచ్చు చుండ శర. వారిసౌండర్వను (వ షసూనరాశోయం 

దును (బనసూన రాశి సౌంచర్యము కమనీయమగు వారి తను 

చాయలయుందున (బు ఫలించు చున్నది, సపండుచేన్పై ఎ 

వంటి పునుల (పోనునె ౧ బడి యాడంపతుల లాన్లణ్వ 

డి స్వచ్చమై చ మె స్వ్తచృతమమై యందు: గలిసిపో 
అరదం జలద యం జోలా కాలాన = 

(3 శ ON (a 

ఫ్రమ్ ర గరైవుద్ర స మ6 దఠరనపస్ ఏ దాని: ము c య రెఇట యు 
న న్. అజ. ఇ ల అ న 

ప్పోసరించి మిళితమై తరళతరము తేరశతమము నగుచున్న 
గా అయలనినానరాతునకలపిముతలనాంరానత పంపాం స న నా కల రాక ద కా కాజు. 

ది. ఉష్ణ గలములు శ్యామలములు దీర్భములు నాక శాంత 

విసా సాంచములు; నగు తరుణుని నేత్రము లొకసారి (ప్రసవ 

మాలమిా:దను వేజొకనారి యునతినదనముమాందను నా) 

లుచున్నవి. అతని నయనము లొకష్పూ డలసములు, వేటొ 

కప్పుడు చంచలములు; అలసము లయినను మఖురముల్తు 
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చంచలము లమునను మధురములు, నామాన్యిముగా నున్న 

ను నుధురములే ! ఆతనినృష్షి యలసము “లితము ము మా 

స్ని్మము నిహ్పందము మందము; అలసమైనను మధురము; థై 

నలితమై కుంచినమైనను [నుధురము; మ మమ మోసాన్యం 

జస మనను నుభుగము; న్ని నవు నిష్ఫుంవమై మంవమనె థర 

వక. నుధువ మే. అనని ని ra (గ ఇాఖ నీలము లగు 

ననినికలను 4 మొకొ_కమాజు విద్యు నలు మణయు 

ముంకును. ఆతని (వటి వె "కృాతముకూడష 6 బగా యిని 

గల యనురాగమును కను న buss చుండు 

యు చెడని మూటిమూటిక్షని een జలన నూడ్ం 

చుచున షె లం త 

యువతి ముగ సుడరి. ఎంచిన వృృముగా వంపు (గు 

చ్చుచు నామె భాశీలోపల చమూ ధావించుచున వబి* (పాణ 

నాఘునకుం డస గిల యప్ మెయము నశ్సుణము నగు 

చ్చ )మాకిశేయమును గసజించి కలహాయుచనుండో నచ్చునుం. 

కాకున్న వుస్ట ఆములు కోవులములు నిరణ్తలములు సమూ 

కోసీ ల్సమునకుండల మండితేములు సగు నామకపోలముటమో-న 

నడుమనకుమ ర క్షేమ గోచరించుచున్న చేల? ఒక్కొక సారి 

యామెసోయునినంకం జూచుచున్న చేల? ఆమెద్భస్టి మిక్కి 

లీచమత్కార మైనది ఆమె చంచలసుందరినలెం జూచుట 

లేదు; | ఒకసాగి చూడం దొడ౧గనేని ద్భష్మ మరల్బదు. 



a ౬. ఎచశను౮ 

మూచునంతనే పామె విశాలోజ్జ (లములగు చేతములను 

చుబవి=చి సి} ము చుం ను. అన్ను beget యేశా(గతతోం 

దననయన ఈ ేరములణోం బయని'ననుభా ధారలను మన 

సనా గోగలుయశ్ను తీయండి లా 

చాను త్వరగ గవిని జంటలు గ్య్రుచ్చుటను బట్ట బత మూడ 

"క్రీ తెందకపనియున్నటు తోంయయచున డి మాచి 

యుండ బుమనాశి సగ వముయిుపోయిన?ం. నిచట ంనగట: 
ఎ 

| 

దనసచేశ నున్న షు వువాలిన్ లను యువతి సఏఎకమునను శర 

మునసందును సల..కరిఎహనుు యునవయు( ౫ నకరమునం: లి 

పుస్ప్సమాలిః ల$" నాతని క)కమును ికన్వ్సూను. సలం రి. 

చెను. అను కంంకారము చేయునషు లతల సామె చుణుక అ : 

న పి మృుమునంనిం ణాసనుు యువతి గానసమున 

క క్ట జ్ 
యించ న ని నయస్టైం దనుక నెను '% సరము కూ తుకొని 

నారా ముగ్గు లయికి. ఎంత విలోకించు కెనుచున్నను 

వారిక గని 2 చేకు. వయస్థు:దు మోము నుచుకెను 

కంట మిగ డెను. భూమిసూగ చచ yD మున 

చుండ యువతి తటాలున మొగము దిబ్బుళొని ళబ్ర-క్లాన్ట 

మువంసి+జూచినారా?, ఇయ వేస వదు. దండలు గిచ్చి 

న్ఘు్రముగాం దీసికొనిపోవలయు” ననెను, ఆతం డే కాని 

మన్ ఇనికి యామెను గిణశినించుకొని బింబనిందకము 

కోమలము మిస్ఫణము రసమయ మగు నామె యధరిముప 

బింబనిందక ము_కోమలము మస్నణము రసమయ మగు తేన 



ఆ 

యభనము నుంచి ముస్తాషోను. తరువాత నత: జామను 
mm. 

వికిచి డంజలు (స చ్చు నె నారంభిఎఎను, యువతి యించుగ 

య(ఎతిభయె మరల డండలు గుచ్చి సాగనుం 
క. 

మాలలు కూర్పుచుం శేరి, ఒకచేతితో సూడ డారము నిం 

కొక వెలోం ఇుషహ్వములు. చక్చచకి (గుచు చు నేస్కహ్పము 

సె నేప్పప్ప ముండనలనో దేనితరునాత “నేది యున్న నం 

గాముగ నుండున్ గయే నారు కరా చుండి గి, ఇఆణువుచుు నం 

డలు (గుచ్చిరి పూవులు సుగుల లెదు. దక స న్ననేజాక 

పూదండ యింకోొకటి కుల 'మైన మధికాదామము. మజ 

యొకటి సన్నం కుంనకునుమ మాలిక. ఒకనండలో ౦కు 

రకముల పూవులు ె-డవచానిలో మూ(డురకములస్తూవు 

లు మూః:డనచానిలో నాలుగు రగశముల పూవులు ! ట్టి పూ 

లు సల్లప్పూలు పచ్చపూలు క కమముగొ మాలికలు కాసాగి 

నవి. యువకుని శిరస్సును జాజిపూదండ యుండెను. కరము 

లను డి వ్రేలాడు చిన్ని చిన్ని పూదండలలోని మెట్టసం పంగి 

పూలనని పార్ళ్టమున మెజయుచుం డెను అతం 7 కన్ని సొ 

రులు చేతులు కిడలించిన నన్నిసాష సంపెంగ లతని నాసి 

క్ల: మ బి. చల్రదన _మిచ్చుచు డేను. 

రవుణ్*యవయనముల౧దును బుష్పాభరణముల. పుష్ప 

కంకణములు పుష్మహారము పువు” 3-వేయము పుస్స్పాంగడ 



ఛ్ “కాంచనమాల 

ములు పువ్పమకుటము ! ఆమెదండలు (గుచ్చుచుండ మా 

లిక లన్ని యు సుందరముగా. గడలుచుం దశిశళిభాడుచుం 

డెను, ఫూను లయిపోవుచున్న కొలంది వారు ముందునకు 

జరుగుచు దగ్గణకు. జేరుచుండిరి. ఒక్కొక పుష్పసోరము 

1౨సిన్దము తి నారు పరస్పర మలంకరించుకొని బూ 

హం ౧డిరి, అన న్యోన్యఏతుణమున వాడెకి నూతనవోభ 

కాసనచ్చుచుండోను. కా తీయలంకారములు ధరించినపు 

డెల్ల నొళరి కొకరు 5 య. నశాం గానంబడుచుండిరి. సమ స్ప 

పుప్పాభరణములు ఫూ" కాలానే కాంతచేపు కథలు చె 

ప్పుకొన నలెనని చోనులోనిట పుప్పాభరణములు సెట్టుకొని 

యొక్క. సారి మొన్తుకొని కూర్చుండి నృథతములు వనములు సక 

స్పులు ఆహారము నిద) మొదలగు భౌతిక విషయములను విస్థ 

రించిస్వన్లముసై స్టక్లము దానిపై స్వర్గము దానిపై స్వగములో 

నుండువానివలె. బ్రమచేతను సుఖముచేత ను మోహినీశ క్ష 

చేతను బారవశ్యము నంది మూనవజీననమున దు(ప్సాప్య 

మగు సుఖస్వ ప్నా వస్థయం దుండి వాగు మృదుమధు కాలా 

పము లాకుచుండిరి. అశు అకశోకమహారాజునకుం బిియ 

పుత్రుండు ప్రథాన సేనాని యద్వితీయ నా ధర్మా 

నురాగి యగు కుణాలు(కు. అమె రమణీకులలలామ విదుపి. 

నిర్మల ప్రణయ శాలిని యగు కాంచనమాల, వారు సంసి 

ద్ధము.చేయనలసిన పుష్పథనుస్సు కాని కసుమశరములుకాని 

యింకను సిద్దముకాలేదు, కాంచనమాల మకుటమునందలి, 



"“లాొాంచినవమాాల | నా 

పువ్పగుచ్చ మింకను సిగ్గము కాలేదు. పుష్పము లయిపో 

యిసవి! . 

ల 

సాయంకాల మయినది. సూకమ్యుంయ ర కకాంతి వహీ 

చెను. కాని య స్వమించ లెదు. అందో లితగంశాతరంఎగము 

అతో మండపననము ('క్షించుచుండెను. పుష్పము లయిపో 

యినవి, సంధ్యాసమయఘున కించుక పూర మే భూర్యములు 

(మోగినవ అందటును సంసిగ్గులై “లలితవి సరము” అభి 

నయమునకు. బోనలెను. కాని యితనటుకును నారు సంసి 

ద్దులుకాళేదు. వువ్చములుగూడ  నయిపోయినవి. దండలు 

గుచ్చుట శే ననములోని విచ్చీవిచ్చని మొగ్గలుకూడల గో 

కిరి, ఇంక నుద్యానములో, బూవులు లేవు కు ళాలు/ంను 

శాంచనమాలయు నలుజెనల(జూచుచుండిరి. అచటిభూతల 

ము దూర్వామయ మగు సమతీలము. గఢిపూవులు సుధాధ 

వళ కాంతితో. దళతళిలాడుచు నేలకు వంగుచుండెను. అశోక 

కింథుక వకుళ నాగ పున్నా గాదినృతుములు వాయువుతో? 

ళసాడి నృత్యము చేయుచుండెను. దేవదారు పిముఖభూ 

రుహములు స్వనితములు చేయుచుండెను. ఛాయాకౌాశేమ్తు 

ను ధరించిన గంగానకుము వేీమభరమున విరాజిల్లుచుండె 

నుం గంగాతరంగిణీ వతుముప నౌ-కాసమూహము సం 

కులు దీరి పిపీలికములవలెం బోవు చుండెను. నావికులు 



౧౦ "కాఎచనవూాల 

మనసార సంగీతములు పాడుచు)డిరి. నంగీశతరఎగములు 

గంగాసమోరణము చే నీతలములై మృదులముగా వినవచ్చు 

చుండోను. కాంచన కణాలు లీవదుత్క-ం౭ జి౫గియుం 

డుటచే నాగానము వారి హృదయముల నాకి ంపశేకుం 

ణెను. శీఘ్ర) గమనముస వారలు లతీలను కుంజములను 

నికుంజములను బుష్పనవృతాదులను వెనకుచుండిరి, పూవు 

లెచ్చటను లభింపలేదు. కాలము గడచిపోవు చున్న కొలండిని 

వారి యుత్క_ంక సాచ్చుచుండెను తొందరకూడ వృష్టి 

యగుచు7డెను. అపుకు వారు తేమశేరీరములండలి పుష్ప 

పహోరములను డీసివై చి చంద్రశాంతళిలానిర్నిత మగు నచ్చ 

టి వేదికపై నుంచిక. కుణాలుండు తనపుహ్పమాలికలను గతీ 

_కాపార్మ్వమునను కాంచనమాల తీనకుసుమభూషహాములను 

వామపార్శ్టమునను నుంచిరి. తరువాత వారిరువురు నుగ 

వారిదృష్టులు వాలినవి. 

“ప్పుప్పములు సం[గహిఎచినవా రొక్క_యుపవనములోని. 

పువ్పుములనే కోసినారు. దురారోహముని కాబోలు నిక 

త్రము “కై లాగ్రమందలి వృతుములనుండి పూవులుకోసినారు 

శారు. ఈకొం౦డ పె కం బోయినయెడ ల నిశ్చయముగా మన 

కుం బూవులు దొరకును” అని కాంచనమాల పలుకగా 

కుణాలుం డందులకు సమ్మృతించెను. అంశ నిరువుకు శై లా 

రోహాణ మారంభించిరి. 



లెౌెంచననూల ౧౧ 

కృత కాది) నెక్కుటకు గెంగుమార్గములున్నవి. వానిలో 

నొకమాగ్షము పొడనునను వన మున్నది. అందుం బచ్చికత్. 

"గెలు పూలచెట్లు "మొదలగునవి దట్టముగా. 'బెరగియున్న వి. 

సాంద్రముగా. జెరిగియుండుటచే నడుగున నే, మున్న దియు( 
గానవచ్చుట లేదు. ఈత్రోవ కొంచమేటవాలు. కాలయా 

పనము కాకుండ నీచాటవెంటం బై శెక్కనచ్చును. వారిరు 

వురు నీతోనవెంట బయలుచేజిరి. ఒకటిరెం డడుగులు 

వేసిరగో లేడో పొముబుసనలె ధ్వని వినవచ్చెను. వారు త్వరి 

తముగాం బోవుచుండుటనే లత్యుము చేయలేదు. కొంతదూ 

రము పోయిమాడ నొకచోట నాకులు తొంని యున్నవి. 
ఇంకొౌన-వోట వృత.జాఖ విజిగియు౨ డెను, మతీయొక-వోట. 

బుష్పములు రాబియుండోను. కాంచనమాల యవి చూచి. 

“ఇంతనజణకువూ(త మెనరో నచ్చినట్లున్న ది” అని పలికిను. 

మతీకొంతదూర మేగి మూడ నొకానొక “వట్టు కొమ్మ కాకు 

లే జేవు. “ఆ వచ్చినవా రిచట నిలుచుండిగాని కూర్చుండి 

గాని యుండనలెను” అని కుణాలు. డ నెను. 

మతికొంతదూరము పోయిచూడ కాంచనమాల మాట 

లు య ధార్టము లయ్యెను. పుష్పములు కోయవచ్చిన వారు 

ఫై లోపరిభాగమునకు రాలేదు. కుసుమము లచ్చట 

విచ్చల విడిగా. బుమ్బీంచి దిగంతములకు సౌరభమును వెద, 

జల్లుచుండెను. కాంచనమాల తేనచీరెచెరయగులోనికిని కుణా 

ఖుండు తన యు _తరీయాం చలములోనికిని బూవులను జక చక 



౧౩ “కొంచనవూల 

గోసి వేసికొనుచుండిరి. సృప్పాపచయము కష్టముగా లేదు. 

పట్టుకొని తుంప నిక్కు అయెలేక ముట్టుకొన్న మాకమున 
అం నూ 

నవి రాలుచుండెను. ఆపూవు ఈపూవు ఆఫూవు అని వాకు 

జరిగి జరిగి పోవు చుండిరి. కొండ నె తము మోందను బార్మ్వ 

మునను లోయలోను నారు పూనులు నోయుచుండిరి. 

సుహ్బాప'షయము చేయుచు గిమముగా వేను మిల. 

బర్వతశిఖర మెక్కి... కాంచనమాల యప 

లుకు బేనతనలెను నుండిరి. విశాాంటికొజకు చలువనాతి 

సవలెను కుభా 

మంటస మొకటి యచట. గలదు. అఎదు/ నూమ్చండి 

పుష్పము లన్నియు బయటికి నీసి నారు ఫనున్నాణములు 

సిద్దముచేయ నారంభించిగి. గగన నుండలమునుం క స్తుభ్దాక 

రటింబము దుగ్ధ సేన _థవికాంతులత__వసుధాక్రలమును 
జడుప్రుచుంసౌను. _త్యమాంవ్య సౌరభ్యములు గల నుల 

యసమిరము దవ్నీణ దిశనుండి గంగిమోదుగా నేజెంచి 

వారికి కీతల భానము కలిగించు చుంజెనుం 

“కాంచన్మా నే సీశై లాగమునకు నచ్చినపుడెల్స నాకా 

నాటి సంగతులు జ్ఞా ప్పి వచ్చుచుండు” నని కుణాలుండు 
ఇ 

పలికెను. 

అర దెంగ్ న ని చటిక్షి (ఆ దీసి రని కాక లాట కుసాయ 

మాలోచించుచున్నా ను 

“కాంచనా, యిచటికి నచ్చిన-వో నానాటిసంగతులు 

న్స సీకి వచ్చును. ఆనా(కు గయా శీర్ష పర్వతేమునకు చేటక్ళ 
< 



బోయి” 

“వలో నేను (వేళ్లు "పట్టుకున్నాను. ఆనంఎనెలి కళను!” 

ఈ ఎందుచేత కాంచనా? ఏనాయ చే నిధర్మము ననలం 

వించిషినో యేనాయి నాకు. (బాణము లభిచినవో యేనా 

డు నాకు నీతో? బ)ధమసమాగ మము కలిగినదో యానా. 

టి సంగతులు వినుటకు నీ కిష్టము లే చేమి శాంచనా”” 

మృణాలకోమల మగు తననాహూు యుగళమును కాలు 

ని కంఠమునకం బెనవై చి యామె విహ్వాలభానముతో నిట్ట 
pr 

నెను; “నాకండి రత్నమ్యా_ మోకు సంత మము కలుగు 

నిని వినుట నా గీషము కాదా? అయి జే.” 
నన న లోకో రల లయియా లాలన డా ధాయంలాలాలనాలయయాతాలాలాలనా కో 

“అయితే నీప్రశంస యున్న? ని వినుట కీహ్షములేదు.” 
అజ 

“కాను,” 

“హుక్ యని? 22 

“నన్ను గుణీంచి మీ కేల చెప్పవలెను! మోసంగతిమోరు 
OP శి 20 
త్య ్ టైయి ౨ 

“అదిమాత) మే మనను కాంచనా? ఆఅనాంటినుండి 

నాకథ చెప్పిన నది నీకథకూడ నగును. నీకథ చెప్పిన. 
నాక థ=” 

“అయిన గానిండు, మోరు చెప్పునది చెప్పుండు, తరు 

వాత నాకథ నేను జెప్పెదను.” 

_ “బాగున్నది. రమారమి యెనిమిదిసంవత్సరములకిం 

దట ఫాల్లునపూగి మనా(డు విహారమునకు బయలుడేతి గ 
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యాశీ నర్వతాగి మక్కి తిని. అచ్చట నొకచో వ్యాను) 

నంపములు కానయుడ గజ్హముపై నుండియే వాని నెవురొ,_౧ 

టిని, కొంచము పోరుజరిగిన తరునాత త న్యాఘ్రానఖ పహ 

రములచే స బ్రతి తప్పి జడిపోతిని. తరువాత వ్యన్ధబుపి. 

యానతి lea బులులు మచ్చిక పడిన కుక్కలనలె నా 

యస గంనిము నొంగిలింఛచిన వి, అప్సరసల మాపలావణ్యముల 

నధ;?క దించు కన్యను నాయుపచారీమున కై అమూయన నియో 

గించెను ఆ ే వకన్య నన్ను మెల్లమెళఖ గా గొప్పనటవృతుము 

ప3ంతకుల నొనిపొయి తత్సాదమున౯ బ బరుండ్ 6 బ్రేకును. నట 

నృశుముక్నింద మాపవతియున్కు కక్యాంబరథారి క్వ కశ్ళశు 

వు నగు నృడ్గబుషి యుల గాన్సించిరి, న్యాఘము లాయన 

కిరుపార్ళ ముల బరుండి యున్నవి. ఆయన యేదో స్తవ 

ము చేయుచుంజెను. దానిచే నామనసు స్సు దివి పొ వ్పెనుం 

నేను నారి గృహమున నుంటిని. ఆహో! ఆసుఖదినములు మ 

వల నచ్చునా! తరువాత నొకనా(డు గయాశీర్ణమం దున్న 

యాపర్యగమున కా దేవకన్య వెంట నరిగితిని, ఆమె యేమే 

మో మాటలాడినది. దినమెల్ల విహరించుచుంటిని. బువి. 

(పవ గ్లనమందును చేవకన్యా పిరోచనమందును నామన; 

పరిభమణమునందును నైహికముకన్న భిన్న మైన పదార్ధ 

ము కలదని మొదటనే తెలిసికొన? గలిగితిని, క)మముగా 

బుషీడోయనలన నాకు “త్రిరత్న ములు” లభించినవి. తరు 

వాత జత్భురత్న మగునీవు లభి: చితివి !” 
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“ఐం కంక చెప్పుదురు?” 

“కిమ్మటః బూరర్థమతమును' బరిత్యజించుటనలన నాయ 

నగారు నన్ను చేశమునుండి నెడలనడిచిరి. ఎన్నో యవనస్థల 

కు లోనై యెన్నో ప్రదేశములు తిరిగితిని. ఇంటిలోలాని 

యడనిలోంగాని నృతుతలమునంగాని శయ్యసై గాని సరా 

నస్టలయందును పీన సమానముగా సోయుంటివి $” 

“ఈ ఎవరిగులు మది? మోందా నాదా” 

“నేండీకొండ యిక్క_గానే నెనుకటి వృత్తాంత మంగయు 

జై పీకి నచ్చినది. వనాండు నాకు (త్రికత్నములు సా9 పించిన 

మో యేనాణు నివ నాకు లభించితివో యేనా. చై హిక పా 

రతొక్షిక సుఖములకు బీజము నాంటుకొనెనో యానాంటి వృ 

'తొంతము నేయు శకి వచ్చుచున్నది. అది యంతయు నొ 

కవిఫము, ఇది యంతయు నింకొకవిభము. కాంచన్యా యిం 

దు నీ శేది భాగున్నవో చెప్పు చూతము ౯” 

“ప్రతిదిన మరణ్యములోను బవ్వుతముమిోందను మిమ్ము 

ఇనాచుచుంటిని. మీరు ఫులివేటకు. బోయి పులిఏింపున బ 

'లైము గుచ్చి యొక పర్వతశిఖరమునుండి యింకొక .పర్వత 

శిఖరము మోాందికిం బోవుచుండునపుడు మిమ్ము. జూచితినిం 

అప్పటినుండి నాయనగారితోపాటు సగ్ధర్ణ మనుస్టించుట 

యందు వేజయిపోతిని. ఆఅనాంటివృ తాంతము స్ప పికి నచ్చిన 

నా కానందము కలుగును. మో రపుడు నాయం 'దెంతడయ 

తో నుండెడివారో చెప్పలేను. కాని బోధివృతము చెంతకు 
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వచ్చినపుడు నొాత' న'కట రంసుగడయలు మాటలాడనిది 

య్ వడలువారు కాగు. అదియంతయు నొక్క. డినమున లె 

నున్నది: వనాంటి నృత్తాంశము చెప్పుటకు మో కండే యు 

తాహముగా నున్న దో యానా (డు మాశండిగారు వచ్చి 

పులిగోటి జెబ్బలతో చాధపడుచున్న మిమ్ము నుడ్గరించినా 

రు. అనాం పోవ్యథ మూడ నా శెంగసంతాపము కలిగిన 

దో యెట్లు చెప్ప నగును! అ అటుపిమ్మట మిము జ్ *ఫవృతుము 

చశంతకుం దీసికొనిపోతిని. అప్పుకు నాకెంతో యానండము 

కలిగినది కాని బోధిదు్ర)మ మాకస్థికముగా ముకుళించు 

కొని పోయినది. అదినజకడి యెంత పరిశుద్ధ మై నోభానఎత 

మె యుండెడిదో నాకు బాగుగాం తు నాం డడి 

యట్లు లేదు. నాయనగాను దానిని జూచి “ఈరాకుమారు 

నినలన స్గర్ణము నృద్ధియగసను.” అని నచించిరి. అంతకు 

ముందుగనే మోయెడ నా కనురాగము కలిగినది. మిరు. 

నాయెడ విముఖులుగా లేరు. కేవల భోగమే పర్యవసానము 

గాం గలప్రణయమునందు నా కంత (ప్రవృత్తి లేదు. చిరకా 
లమునుండీ నే నభిలషించు సద్ధరగ్హము సోావలన వృద్ధి నొం 

దు నని యెప్పుడు వింటినో, “అహింసా పరమో ధర్మః” 

అను వాక్యము మారు [ప్రచారము చె చేయుదు రనియు సర్వ 

పోణులయెడ సమ'భావము వృద్ధి దిచేయుదురనియుం 'దెలిసిన 

పుడు మీతో గూడియుండవలె (వివాహవైం) ననుకోరిక 
యతిశయించినడి, నాయనగారి యను[గహము వలనను (త్రి 
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రత్నముల (పసాదమువలనను మాదయకు. బాశమునై తిని. 
మోతోజిసహవాసము నా శెన్నండు కష్టముగా లేదు. ఇప్పుడు 

సద్ధర్థ్రప)చురము పాచ్చినకొలంది నాయానంద మతిశయి 

చుచున్న ద. కాని సత్యము చెప్పుచున్నాను. స్థ రాాభివృ 

దీని నిషపమాన మగుమో ప్రేమ మందును నిమగ్న నై. 

కకుంటిని !” 

-ఈనీతినాం బీణయపూ,గ్షము హృవ యోనా్గావకరము 

నను వాన్యలహరిని సృజంచుకొని వారు పరస్పరము ముస్దు 

లయిరి. పర్వ తాగమున మందానిలము వీచుచుం౫ోను, నిర్గ 

లాకాశమున నతుతంములు స్రకాశించుచుం జెను, అగాధ 

ము నపారము ననంతము ప్రశాంతము నగు వారి (ప్రణయ 

ముసకు జగత్తు (పతిబింబమువలె నుంజెను. నిగ రథాగ్గనము 

వారి పిణయ పూర్తస్వరలహరికి. (బ్రతిధ్యనించు చున్న 
టు సడ ను ఖతి 

ర్ 

౫ 

వా రిరువురు సంభాషించుచుండిరి. సంభావణములో వారి 

హృదయము లున్గ త్రము లగుచుండెను. వారి మానసములు 

మృర్యలోకము ఏడి స్వర్లోకము( జొచ్చి యందు భువర్లోక 

మహర్లోక జనలోక తపోలోకము లాదిగాగల పదునేడు 

స్వగ్గముల నతిక)మించి సూతుము నవ్య క్రము సుభామయ 

ము [_వమమయము నగుదివ్యధా మమున "శెగింిపోవుచు౦ డెనుం 



యా కాంచనమాల 

సామాన్యలోకము వావి స్మృతిపథమునుండి జాతీపోయినది. 

శరీరము లున్న వో లేవో జ్ఞాన మున్న దో లేదో వారికి జెలి 

యదు. మూడుపదాగ్థములునూత మున్న వి: సుధామయ 

ము సుఖమయము 'స్నేమమయము ననిన్వాచ్యము నగు స్వ 

రలహారియు'. డత్తుల్యము లయిన యాత్ములును గలను, 

అట్రసమయమున దూరమునుండి 'వాన్యము మో గెనుం 

అది యభినయారంభ సూచకధ్వని. అపుడు వారి క స్తిత్వ 

క నము కలిగినది. అప్పుడు వారు మందానిలస్పర్శను చం 

గకాంత శిలాసృర్శ్మను ననుభవించిరి, we Ga స్వర్గ 

మునుండి * భ్రంశ్ 'మొందినట్లు శోయినో మజేమోశకాని 

కాంచనమాల మిగుల "నుత్క_ంకిత యయ్యెను. తోడనే 

యామె మన స్పేమోా యయ్యెను. తననస్సు వేదో పోంగొట్టు 

కొన్నట్టును దనకాంతు యేదియో పూర్తి శానట్టును నామె 

కుం దోయెను, ఇంతినజకు. చాను నిమగ్నయె యున్నసుఖ 

మింత నిహుజన్మమున( గలుగదని స్ఫురించెను. తా నే యే 

యాశలతో నింతవణ కువిళ్లూ రుచుంణెనో 'యవియన్ని యు 

ప్న సద్భశములనియు నెన్నటికిని నెజివేణు ననియు ననివీం 

చెను. అంతట నామె భ్ర్తను జూచి “నామన స్పుద్విగ్న 

మయిన చేలనో, చెప్పుళి డనెనుం 

“మన మాత్శచింతలయందు ముని(గ యుంటిమి. ఉన్న 

ట్రుండి నూతనచింత కలుగుటచే నామననుకూడ నుద్విగ్న 

మయినది,” 



"కొందసననూల ౧౯ 

“కాను బది యట్టి యు ద్వేగము “కాదు. త్యరలో 

నేదోయాపద నానున్న దని తోంచుచున్న దం” 
ఇట్లు సంభాసీంచుచు నా రికునురు శే లగశిఖసమునుండి 

సత్వరముగా, గిసెందికి దిగి నచిరి. 
) wu) 

౧ 

కుణెలు(డు దిగి నచ్చి మూడ శాంచనవమూాల యుచ్విగ్న 

యగుటకు. గారణము కలిసినది. కుణాలుని పుష్పాభరణము 

లున్నవి, గాని కాంచనమాలవి లేవు. ఎవరు తీసికొని పో 

యినాకు ? ర్మాత్రివేశ నచటి శవ్వరు నతు రనుకొనుటకును 

పలు చేదు. వెచకుటకు వేళ చేదు. తోడనే యభినయ మారం 

భ మగును. లలితవి సృరములోని తృతీయా ధ్యాయము (ప్రారం 

భము కాగానే కాంచనకుణాలులు రతిమస్గ్థభ వేషములు ధ 

రించి బుద్ధ దేవుని ఛ్యానభంగమునకు. బోవలెను, ఇజువురు 

మిక్కిలి వ్యాకుల పడిరి. ఏమి చేయనలెను? కాంచనమాల 

సంవోభముచే మూర్చ నొందున ట్లుంజెను, ఆమె నోడా 
ర్చవలె ననుకొన్నను కుణాలునకు సాధ్యము కాలేదు. మర 

ల దూర్యధ్వని యయ్యెను. ప్రస్తావన ముగిసినది. పాత్రప) 

"వేశ మవసరము. *కాంచన్తా నీవిలాగుననే రమ్ము. ఆభర 



త్రం “కాంచవవూ ల- 

ణములు లేకున్నను నీవు 5తీబేవి సౌందర్యము నధ;కరింపం 

“లి” నని కణాలుయు పలికెను, 

కాంచనమాల పిత్యుత్తీర మోయ లేదు. ఆమె యు 

త్క_౧గవ్భస్థ యయ్యెను. మనోవ్యథచే నామె కుణాలుని 

మాటలకు బదులు పలుక లేదు. అననిపల్కు. లన్నియు నా 

మకు వినయణజబుడనో లేదో. 

“మార పత్నీ Gaia నాటకములో లేనే లేదు. నీకు 

మోదము గూద్ప్చటనై రతీబేవి పాత9మును బి) వేళ పెట్టితి 

ని, అభినయములోనికి నీవు రాకున్నను నేను వెళ్ళనలెనుం 

వెళ్ళనియెడల నాటకమునకు విఘాతము కలుగును” అనుచు 

కుణెలుయ వేగముగా నఖినయ౫ఫాలకు. బోయెను, 

“నాయమంగళ బుంతేటిశో.విరమించునా *” యని కాం 

చలమాల గలపోసెను. 

జ 

కుణాలుం డరుగునప్పటి కంతయు సిద్ధముగా నుండెను. 

నే పథ్యగృహమున నండజు నతని కోసము న్య గభావముతో 

నెదురు మూచుచుండిరి. అతనిని వెడకుటకు మనుష్యులను 

గాడ బంపిరి. ఇంతలో నతయ నే పథ్యశాలలోని కరిగి 

నృ థావాక్యన్యయము చేయక రంగస్థలమున (బవేశించి నా 

నేనాపతులు, నాపుత్ఫోకలు నెచట నున్నా” రనెను. 

అపుడు రతీచేవిపాత)ము ప్రవేశించి “నాథా ! అందజు 



"కాం బనవమూలఅ ౨౧ 

సిదముగా నున్నారు. నసంతుంయ కోకిల కుహూరవములు 

అమిముకుళములు దవ్నీ జానిలము మొదలగు సె ఎ న్యమః ఐత 

యు సిస్వముగా నున్నది” అని పలికెను. 

క అత మిక్కి_ని వ్యాకుల ముందను. ఈవలి 'ేవి 

పాత్రము ఛభణంచినవా ెనరు? ముఖము చూచుటకు ఏలు 

తేను-_ముసుం గిడి యున్నది. క కంర సర మును బీ మూ చ 

కాంచనమాల శాదు. కాని యెంత యాక్చేర్యము శాంచ 

నమాల కూర్చిన పుప్పాలంకారముల నీవు. మయొడలి 

నలంకరించుకొన్న ది. ఈయలంకారముల నీమె యొచటినుం 

డి గహించినది? కుణాలుం వీసంగతు లాలోచించుచు,నన్య 

మనస్కు_. డయ్యెను. కతీేవివేషము ధరించిన రసిషునాలు 

పసమ్యశ్చస్న మతి. అప్పు డామ యిట్లనెను; “నాథా, ఇంత 

చింతించు బుందులకు ? కృతయుగమున నిశ్వామి తోడి మ 

హం తపోభంగము En కలియుగమున సామాన్య 

కుమారుని తపోభంగము చేయలేరా 2?” 

“ఇది బహుకకనపదేశము!” అని కుణాలుయ భయ 

విస్తయసూ చక కంఠ స్వరముతో ననెను. అతని ఛభావ(పద 

ర్భన మతిమధురముగా నుండెను. “బాగుగా నున్నాయ, 

బాగుగా నున్నాడు!” అని సభ్యులెల్లరు నతని నభినందిం 

చిరం కుణాలునివిస్థయజడిమ కొంచెము తగ్గినది. అటు 

వా నతండు సంద ర్భానుసారముగా నభినయింపసాగను, 

రతీజేవథారిణి హావభావములచేం డనమనస్సును మజిపింప 

గ 



క్ స 

అలి... ల “"రౌె౦ానినంాలా 

యత్నించుచున్న ట్రశతంకు సౌలిసికొనెను. అమె యెనరో 

[గహింపనలతె నని యతనికుతూపహాలము మెండగు చుంకోను. 

ఈవిధముగా. గాతూహలవిస్త్రయములు "పెనగొన్న యతని 

యభినయము నేం డిశరసమయములకన్న నెక్కున వాడ 

యరఎజకోముగా నుండెను. సభలోనివా ెల్దరు నతని యభి 

నయ శెశలమును (బశంసించికి, అభినయమున 'నేర్పుగల 

రుసణాలుంయ "నేకు పాండిత్యముచేం గాక (త స్తభానముచే 

జనరఎజనము వచేసినాయ. అతనియభినయ మేల రమనేీయ 

ముగా నుంచనో సభ్యులకుం చెలియదు; వా చేల ప్రశంసిం 

చుచున్నాగో యతనికిం 'చలియదు! 

-ఈరమణి యెనరు? ఈమె కాంచనమాల పుష్పదావుము. 

లను హరిఏచినచా? నిజముగా నిమె హరించినది ! కాకున్న 

కుకాలుయయు సహ _స్తములతో గు)చ్చినవి దేనదుర్చ భము. 

లయినవియు నగుకుసుమాభరణము లీమె శెక్కుడ లభించు 

ను? ఈవేవధారణి కిరీటమునకుం 7సచ్చు లేదు. కుచ్చు 

కరార్చుటకు గావలసిన పూవుల కొటఆకే కొండ యెక్కి. 

యమాయకురా లగు కాంచనమాల నేయ మనస్తాపము' 

నొందనలసి వచ్చేను. ఈమె యునరో? పట్టుపడుదు నన్నభ 

యము కూడ లెదు. పై గా నెనరిపుప్పాలంకారములు హరిం 

చినదో వారి యొదుటనే వానితో? దొణుకు బెణుకు లేకు 

డ నిగ్షోషురాలివలె మాటలాడుచున్నదది ! ఎంత సాహసము! 

ఈమె నామూన్నురాలుకాదు. వొంగిలించిననస్తువులు ధరి. 
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రాజసభ శేలనచ్చినదో? ఈమెవై ఖరి చూడ ననమా 

నము కలుగు చున్నది. 

ఈము జరిగి కుణెలునిచెంతకు వచ్చి నిలుచుచున్నది. 

పలుకనఫు డెల్పం గంఠస్వరము చలించుటచే సీమెభావభంగి 

“తెలియుట లేదా? ఎంత బాగున్నది! మంచియుపాయము! 
కుణాలుయయ తప్ప బ్రక్షుకు లందటు నీమె కాంచనమాల 

యనియీ తలంచుచున్నారు రు. పాపము? శాంచనమనమాణ హా 

తాశయె యభినయము నూచుచుటకై న రాలేదు. ఈబుద్ది 

మంతురాలు రతీపా(త్రమును కాంచనమాణా పాతిము నొ 

క్క_సారిగా ' ధరించి యభిన:ము ఎచుచున్న డి. 

మొట్టమొదట కుణాలు. డనోమానించి యన్యమనస్కు_. 

డయ్యెను. తనువాత నతండు సంద ర్భానుసారముగా నభిన 

యింపసా గను. ఈదు ర్మార్లు రాలు వెంటనే యీలబయటికి( 

బోన దని సూచించున కామె దృ్భస్థ నిగిడ్బెను. రుణాలు. 

డు మాటిమూటికం దననంకం జూచుచుండుటచే మృగము 

నలలో. బడినదని యామెతలంచెను. అప్పుడామె రతీ జేవి 

చేయవలసినపనులు చేయసాగెను. అశోకుని దీతౌగురును 

బౌద్దధర్ముమునకు మూలభి త్తి తియు నగు cy ఉపగుప్పు (డు 

బుద్ధ వేషముధరించి కనులు మూసికొని యెదుట బోధి(దు 

మము క్రింద ధ్యానము ల లస ప్రఇాంతమూర్తి 

స్థూల శాయుండు ముండి డిత్రశిరన్ను.(డు రక్ష వర్ల కౌవీనమాత 

పరిధానుండు నగు ఉపగుపు(డు నివ్మ౦పముగా. గూరుచుం 
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డీయుంజెను, ఆతనిని (బలోభ పెట్టుట శే రతిమన్మభథులు వసం 

తుండు మొడ లగససేనలను మారపుతకాదుంను వెంట(గొని 

నచ్చిర. మన్య్హథపత్ని సృత్యము చేయసాగెను. 

ఆకస్మికముగా సమ సము నిశ్ళబ్దమైనది. ఒకని సున శా 
— 0 లం మెలా ముం గౌ 

జపనివారము నడుము అశోకమహాోరాజు నింకొకనె పున సా 
మంతపిభునులు రాజమిద్రులు నడుమ ను౫క్రులు హ్ 

వాకులు మొదలగువారు నూర్చుండియుండి3. [పక్కన (6 

లు నిశ్ళబ్దముగా నుండిరి. అండలు 'నేకాగిచి శ్లముశో బు 
( లో షింటో 

J న జ్ న eee 
ధ్ధదేవునివంకం జూచుచుండిరి. అధ తరైౌమ్లండగు ఉపగుప్తు( 

డు ఛ్యానభంగిము కాగా మాటాలానుదుంకోను. మార 

ప్రతిక లతనిని లోభపెట్టు చుండిరి. వారి కతీయ (పత్వ్ను గర 
సే వ, క్ తు 

మిచ్చుచుండెను. వను యాగంధీరభావము ! ఏమి యూగంభీ 

స ! "'దెనాస స కిన్నరు సషర్శ వాళ్ల రస్వరము ! "బేనాసుర యతురాతస కిన్నరులకు న్దరత్తన్యా 

ఖ్యానము వేయు కంతి సరమున ఉఫపగుహ్మయ మన్గథబ త్రి 

కలతో నిల్వ నెను, షం. రెల్లతు నాకు ని'రాగణమార్లము 

మాపంగల రేనిం జూప్పుడు. మోభోగాశలకు నామనస్సు లో 

నుగాదు. మోరు వెడలి పొంకు ! అసంఖ్య్యాకు లగు(పాణులు 

జరాదు3ఖాదులచే నలువంకల మరణించు చున్నారు. మా 

చుచు నే నాదుఃఖముల కట్లు వాలు కాగలను ? (నాణ త్యా 

గ మయినను జేసి యసంఖ్యాకులగు సీజీవులకు మోమోపా 
యము చూపెదను, నన్ను మిోరు భ్రమ పెట్టం దలచు 

990 
కొన్నా రా 
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స్వత్షుకు లెబ్సలు _సంఫీభాతులై తా ముసాసించు దేవ 

తనోటినుండి నచనామృతేము నాస్వాదించి తమజీననములు 

ధన్య మయిన క్షైంచిరి. కుణాలుని నేత్రము లానం దాశు 

పూరితము లయ్యెను. 

చోరుని మానసము వంచనముమోయనే యుంకును. ఆ 

రమణి కుణ'లుని వెనునెంటనే చనుచు నభినయించు మంటె 

ను, ఉజగుప్పుని యుపన్యాసమునకు సభాస్యారు లెబ్బజు సము 

గ్గు లయికి ఆమె నూతి మాతని మాటలు చెవి. బెట్టక 

కుణాలునిశో కామోద్దీపక మగు మాట ీవియో యను 

చుంఊను. కాని థరబుస్థి యగు కుణాలుంయు ఉఒగుస్మని 

పన్యాసమునకు ముగ్ధుడై కన్నులనెంట నాననచాప్పు 

ములు నాల్పుచుం *ను. 

అమపవ_న మంశకంతకు కుణాలునకు దుస్సవహాము 

కాజొచ్చెను. అశండు తొలణి పోయి ఉపగుప్తునకు దూర 

ముగా నిలుచుండెనా. ఇంతలో ఉపగుపృాడు మారపు తోకల 

ప్ర లోభము నతిక మించి మంల ధ్యానమగ్ను; డయ్యెను. 

చేషభారులు రంగస్థ్రలము విడిచి యెనరి 'తావులకు వారు 

పోయిరి. బయటికి నచ్చి కుాలుండు రతీపా(తధారిణిని వెద 

"కెను ఆమె యతనికి. గనంబడ లేదు. అంత నతండు కాంచ 

నమాల నోదార్చుటకును నీయద్భుతవిషయుమును (గహిం 

చుటకును ద్వరితముగా కాంచన భునాభిముభఖుండై పోయెను, 

నాటకాంతమున చేవదంపత్స్గుల వేషము వేసికొని అశోకవు 
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పోరాజు నాశీర్వదించుటకై_ మరల రావలసియు?జెను, ఈ 

సారి నిరాభరణ యగు శాంచనమాలను వుట గొనిపో 

వలెనని యతగణు స్థిరప చుక? నె నెను. 

3 

త్వరితముగాం బోవుచు నతం డిట్టనుకొ నెను; “బ్బంతనటకు 

కాంచన యంత మనసాపము నొందడినదో కదా! పాప 

మామె యభీనయమున( ాల్లొన నుత్చాహముతో నుండె 
ను, వమొగము "పెట్టుకొని యామెను జూచెదను! పాయ 

శ,మంచముప 6 బండుకొని యుండి నాకొజ కామె యెదు 

రుచూచుచుండును; కాకున్న గృపహకృత్యములందు నిమగ్న 

యె యుండును. అట్టును గాకుస్న గవాతముషఎణ్ నిలు 

చుండి + సోేవనంటం జూయచుండ నచ్చును. అపిణయమూ. 

జ్యా షనగాహము చేయుచు "వెన్న లలో. గలిసి 

వో 

ఇట్లు తలపోయుచు నతండు మిక్కిలి త్వరితముగా నడ 

చిపోవుచుం డెను. అట్టియెడ రాజసౌధమునుండి యొకానొక 

పరిచారిక యెదురుపడి “మో పుష్పాలంకారములను హరిం 

చినవారిని జూడ నెంచెదశా?” యనెను. 

“అవను. చూచెదను.” 
“అట్రయిన నా నికుంజములోనికి. బొండు.” 

“ఒంటిగా. బొడరింటిలో నున్న (ఫ్రీ చెంతకు బోవుట 



యుచితమూా ? కాని పుష్పమాలికను హరించిన దెవరు? 

పహారించుటలో నామెయభిపాయ మేమో?” యనుకొని. 

యశఃడు త ది( హయములను "దిలిసికొని శాంచనవమూ లకు 

'దెలుపనచ్చు ననుకొ నెను. ఆయాశయే యశని యుత్సాహ 

మునకు. గారణము. కొంచ మాలోచించి యాత? జాపొద 

రింటిలోని కేగుటకు నిచ్చయించుకొ నెను, 

జి 

ఆమె యేమార్లమున నచ్చినదో తేలియదు. నచ్చి యామె 

పొదరింట |బవేశించినడి. లతాకుంజము నానావిధపరిమళ 

(దవ్యములతోడను వివిధవిలాస సామగులతోడను నిండి 

యు౧జెనుు ఒకచోట సుగంధి జలము మతియొక-వోట 

స్వాదుజలము వేతాక-చోట రుచ్యములగు భోజనప దాము. 

లును విరాజల్లుచుండేెను. | 

“ఎన్ని రోజులనుండియో కుణాలుని. గన్ను లార జూడ 

నలె నని యభిలావ. అత(డు మహారాజు సౌధమున నాకంట( 

బడినసాటనుండియు రాజపరివారమున నతండుతప్ప నాకు 

వేజుగలి లేనని శెలిసినడి. అతనిని జూడ నలె నని యెన్ని 
ప్రయత్నములు చేసినను చూచుటకు పిలు కాలేదు. ఎన్ని 

దినములు సంజ్ఞలు చేసి పరిజనులచేశ కబురు పంనినను బదు 

లు వచ్చినడికాదు. నే- డతడు కొండపై నుండ దనివిః 

తీరంజూచితిని! అతండు మరలివచుుసమయమున( బూలదం. 
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డలు దొంగివించుబ మే బయ్యెను ! గంగస్ట లమున చ్చే నెవ్వ 

వ యెన్యరును గు క్లింప లేదు. నాజఓననసర్వస్వము నశనికి 

మననార నర్సిం చితిని. అతనిని నాభణాయని సంబోధించితిని. 

కొన్ని మాటలు పలికితిని, కొన్ని కటా కములు (బనాదించితి 

ని. కుణాలుండును గొంచెము చలించినట్టు చోంచుచున్న ది. 
చలించుట బేడా? ఇంకను సం జదీహమా ? మూాటిమాటికిని 

జెంతకు నచ్చి నన్ను6 జూచినాయ ? ఏల చలింబ కుండును ? 

ఏ దెట్టయినను సేంససుదినము! చే ననుకొన్నది “నజ వేటీన 

ది మూచెనను, మనసార జూచెదను! పట్టుకొంటిని పట్టు 

కొంటిని ! రంగస్థలమున నతనిపంచ నశనిభార్య వేసము వేసి 
నొని నిలుచుం న. కాబోలు నిధాన మయూప్తుష్పూలంకా 

చములు సామాన్లమున౧ దో సెను! తరువాత్ వంగమున. 

గాంచిన దానినిబట్టి విధాత దయాన్తిహృదయుం డనితోంచు 
చున్నది. ఏమి కన్నుల పండువు! అట్ట నేత్రములు నే నచ్చ 
టను జూచియుండ లేదు, అచ్చా! (సాణములు వోవు చు న్న 

వి! అతని కటాతు.పానముచే నాహృడాయము బలవంతముగా 

నాకృష్ణ మయినడి. ఆకన్నులే న న్నింత మోహాపెట్రినవి 
ఆకన్నులే నా శీకళంకము 'దెచ్చిసెట్టినవి. కళంకము టైట్ 

మే మున్నది? ఈసంగతి ర యెన్వకును (గహింపలేదు. ఒకవేళ 

నెవరి కయిసేను జెలిసినను నృద్ధ ర నికు 6 ఊన్న టికిని విశ్వసిం 

వండు ! లోకు కులుమా(త్రేము రొదచేయుదురు ? కాని యో| క్రొ 

త్తీనల పన్ని కూర్చుంటిని. ఇంతనణకు దీనివలన నేమియు 
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గాలేదు.” 

ఇటు తలపోయుచు నాయువతి యాసులపాటుతి (6 నొత 

చముసేప్పు నెలుపలం జూచుచు నిలుచుం జెను. అప్పటికని, 

బ్రో చాటు. డటునిటు నాలోచించుచుంచె కోను. సిమ్మట నత 

a]? జరిపొన నిశ్చయించుకొన్న పుకు లతాకుంజములో సత 

ని సే. యగు ౪ తిష్యురమో దేవి యోోాషిభము గొ జిం తొకు 

లితయె యున్న ది. 

»* 

కిమముగా కుణాలుయ నగ్గొఆకా. నచ్చుచున్న కొలందిని 

తిమ్యర శూ దేవి సంతో వముతో నుప్బాంగి వొవుచుంచినుం 

ఆమె శలుపుచాటున డాగియుండ్ యతని భంగిమమును బరి 

కించుచుంజెను. కుణెలుయతయు పొదరింట (బవేశించి యచట 

నెన్వరిని గానక తికమకపడుచుండ తిప్యురయో చేని నవ్వుచు 

బయటికి వచ్చి “ఏబ్కు రాజకుమారా! ఆలోచించు చుంటి 

వా;” యనెను. అప్పటి కామె యభినయ నేపథ్యము విడు 

నలేదు. కుణాలు౯డిట్లనెను; “అవును. పూలదొంగా !.__” 

“అట్లయిన సినిర్దనపి దేశమున నింతపొిద్దు పోయినతరు 

వాత దొంగచెంతకు రాం దగునా?ి 

ఇంచుక గంభీర మైన స్వరముతో కుజెలు. డిట్లనెనువ” 

కాంచనమాల పుప్పాలంకారములు నీ వేల హరించితివో 

వెలిసికొసవచ్చితిని.” 
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“నిజము చెప్పు మందువా?” 

“నిర్భయముగా. జెప్పుము.” 

“సీన్స నాహృదయము నేల హారించితివి?” 

“సీమా టలు నాకు. "బెలియుట లేదు.” 

అప్పుడు తిమ్యరతు తనమనసులోని యాశను న్య _కృపటి 

చెను; 'భ యడం దనకు. గలవిర కని స్పష్టముచే] సెను.” 

నికు. చాపము చుట్టుకొను నని 'నే గెటుపదును. గాని 

యీోలోకములో నత్యంతపరిళుద్ధ మగు పుణ్య మెచ్చటను 

లేదు. నిహృదయము విశాలము. అందొక్ మూల నా కించు 

కతావిమ్ము ! దారుణమైన నావీపాస కింత నీఘుపోయుము ! ” 

“అమ్మా ప 

“అట్లు సంబోధింప వను. నీ నోటినుండి యజట్రి సంబోథ 

నము నాకు వివమునలె నుండును !” 

“ఫో వింక్ర నిట్టిమాటలు రానీయ నలవు !” 

“మాడు, యే ! నన్ను నీచరణములసై ౧ బడవేసి 

కొనుము నీకు నే నుపకారము చేసెదను. మహారాజునకు 

చేను (బాణము నని నీవెజణు(గుదువు, ఈవిశాలమగధ సామా 

జ్యమునకు ని న్ను_త్తీరాధికాగిని bh నీ కన్నద 

ము లనేకు లున్నారనునది తెలిసినవిషయ మే. సికే రాజ్య 

ము వచ్చునను నాశ లేదు. er serie, 

జాలమంది నీకు శతుువులు. హిందువు కెల్లజు నీకు వైరు 

లుం నీపాాణములు తీయుట కనేకులు సిద్ధముగా నున్నారు. 
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నీకు బంధువులు లేరు. నీనంటి గుణవంతునితో సాధుశీలుని 

తోం జుట్టములు కలియరు. కావున నీకు బంధువు కానలెనేని 

సామాంజ్యమునకు భవిష్య త్కా లమున, బ్రభునవు కాంగో 

శెదవేని నాకు భిష్ పెట్టుము! ఇంకను విచారించి ూడు 

ము. మసహారాజుపాణములు నావిడకిీట నున్న వి. కోరితివేని 

నిన్న జీవే యు గరాధికారిని జేసెవను” 
“ట్టి కళనవాక్యములు నీ నోటనెంట శాశాదు. తిర 
త్నములే నాకు సహాయులు, నాకు బంధువులు ! ఉ శ్లరాధి 

కారిత్వము నాకక్కుణ లేదు. నీవు సెట్టినయాశనలన వచ్చు 

నిందత్వ మయినను న్వీకరింపను. నే నింక నేమియు మాట 
లాడను. నెడలిపోవు చున్నాను.” 

“మాటలాడవుగా ? నీవు ప్రీహత్య చేయుచున్నా నని 
"తెలుసుకో ! మాతృహత్య చేయుచున్నానని "వెలుసుకో !” 

“నను నిర్లోవీని.” 

“ఒకానొకనాయ నీవు దీనికి. బరితాపము నొందవలసి 

నచ్చును. తివ్యరతును మన్నించిన యెడల నా విపత్తు న 
చ్చియుండ దని మయొకష్పు డనుకొందును !” 

“ఎన్నడు ననుకో” ననుచు కుణాలుండు నికుంజమును 

విడిచి వేగముగాంజనికాంచనమాలన న్వేపింప దొరకొ నెను. 

డ్ 
అంతట తివ్యరక్షహృదయములో సుమలరికుముతులు (ప్రవేశిం 

చి ద్యంద్భయుద్దము చేయ నారంభించిరి. 
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కట్టు ? సవతికొడుకు ౫ గస్నఆకు( బోయినందులకు.( దగిన 

చొ యయిన డనియా ?*” అని సుమతి సవిశను. 

“ఒక్క నాటితో చే యాన వికుముశా యేమి?” అని. 

“కమురలం బోయెదవా యమి +" 

“పోన నక్క-జ తేడా! నేయగూాడ నావద్దకు వచ్చినా. 

డు. ఈసారి నే నతనికడకు. బోమెడను.” 

“ధన్యవు ! మవమురల నే యయినమెడల ? ఈసారి ముంచి. 

యుపాయ మేదెన నాలోచింప లేడా?” 
కేజి 

Ca 

“అట్టయిన నిం కెందులకు ? వృథాశ్రమ ముసను, ఆ 

యాగ వదలు కొనుము.” 

“చక్కని మాట! అస్టు చేసెదను! ఇంతటి యనమా 

నము సహించెదను ! ఇ డంతయు వదలిపు ట్టుట కే యను 

కొందువా *” 

“పట్టుకొనుట చేతలానపు చేల నగలిపెట్టవు? వృథా 

పీయత్నము నలన నేల కష్టముసా లయ్యెదవు? అందుచే 

త్తే చెప్పుచున్నాను. ఆయాశ విడిచి పెట్టు ! కుణాలుండు 

మంచివాడు.” 

అంతట వారిజునురును గొంచె మాగి మరల సంభాషిం 

చిరి. సుమతి యి ట్రనెను. *“ఈయవమానమునకు. (బతికి 

య చేయవా యేమి ? వనమ్ముకముతో. బోవుచున్నావో 
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యది యు గీడే !” 

“చాగున్నడి కొంచెము గర్భోభంగము కావించిన-వో 

నతని నిచ్చటికిం గొనినచ్చుట తేలిక” 

“అభటయిన నదియే మంచి. పోయి రమ్ము.” 

సంభాషణము ముగించి యిటువురును నిమ్క_మించిరి. 

తివ్యరటి పొడరిల్లు విడిచి యెచటికో పోయెను, 
లీలల సజల తా తలకు రర కాంతా 

<0 --§ లజ త 

౮ 

రుణాలు. డత్య తె వివారముతో కాాచనమాలను వెచుకం 

బోయెను. అశని కామె యంశఃపురమున6 గొనంబడ లేదు. 

అంతట నుద్యానమున వెద కెను. అచటను గసయబడ లేను. 

అతండు మిగుల నుద్వోగ్ను డయ్యెను. రంగ స్థలమునకు. ఖో 

వునపు చామె నెచట విడిచిపోయెనో యచట గొంచాముసే 

పు నిలుచుండి యాలోచించెను, అచటినుండి యతండు చం 

త నున్న మశాయతనమునకు. బోయి చూచెను. అప్పటికి 

ని దీపము నెలుంగుచునే యున్నది. కాంచనమాల తిరత్న 

చేవకొబుకు (బత్యహ మచటికిం జనుచుంటడెను; కాని యిం 

త రాతి వేశం బోవునదికాదు. ఇంత రాతి” వేళ నామె యెన్న 

డు కుణాలుని విడిచియుండినడి కాదు. నేండు తన్ను విడిచి 

యెచ్చటికి వెళ్ళియుుడునా యని కుణాలుండు తలపోయసా 

3 
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గాను. ఒకసారి వుఠకమునకు6 బోయి నూతునా యని యు 

త్రం కతచి శముతోం దొ(టటుపాటు! నచటికింబోవసాగెను. 

కుళాలుండు తన్ను విడిచిపోయినతరువాత కాంచనమాల 

యసహాయురాలై భర్త యింక నానేరండని భయ మంద. 

జొచ్చెను, అమె యంశ;ప్పురమునకుం బోవ లేదు, రంగస్థల 

మునకును బోలేదు. కొంత నేవు తరత్న ములను థ్యానించి 

_“భ్బాగవానుయడా, రథత్మీంపుము! నా. కేయాపద తటస్టించినను 

సే ఆయనకు ముల్తుగూడ గుంచ్చుకొన కుండ జూడుము ! 

అభినయాంతమున నా కాయనను జూపుము!” అని యామె 

పోక్టించను. కోమముగా మఠమున సాయంపూజ (పారం 

భమయ్యెను, కాంచనమాల యచటి శేగి స్వహ నృములతోం 
బూజావిధిని నిర్వర్పించెను పూజావసానమున “అర్ర తుల” 

యనువముతి( బొంది తి్రరత్నమూకి సమ్మాఖమున గూర్చుం 

డి సన మారంభించెను. మఠనివాసు లనేకు లభినయము 

మూడ బోయిరి. అందుచే నామె శెట్టి యంత రాయము 

కలుగ లేదు. కాంచనమాల విచారము నొకమూలకు 

దోంసి యేకాగిచి త్రముతో “ధర్శమా, సంఘమా, శిబు 
ధ్ధదేనా, సాయుత్క_ంఠను దొలంగింపుండు! భ్ ర్లకెట్టి యమం 

గళము కలుగకుండం జూడుండు ! స్వస్థశరీరముతో నాధుండు 
నావెంతకు నచ్చునట్లు ప్రసాదింపుండు! అని పార్టి ంచెను. 

అట్రయెడ కుణాలుండు. స్వయముగా (తిరత్నమూ ర్తి స 

న్నిధికి వచ్చి కంఠమునకు వస్త్రము చుట్టుకొని నమస్కార 
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ము చేసి యిట్లు ధ్యానించెను. “తిిరశ్నములారా, త్రిశరణ 

ములార్యా నాకు విపత్సరంపర డాపరించినది. నాచి తేమును 

సుస్థిరము చేయుడు. చేయ నిన్న చానివలనను నా కింత 

నజఅకు. దెనిసినదాని నలనను మనస్సు పెక్సి_లి న్యాకులిత 

మయిసద్కి ధైర్యము సడలినది. చేవా నాకు. ఇశ్తస్టర్య 

మిమ్ము. నాజ్యముగాని ఫనముగాని నా కక్క లేదు, స్ద 

ర్హప్రచార మే నాయ ఫీష్టము. వెనివలన ధర్భపచార మగు 

నో వాని నన్నిటిని నాకు బిసాదింప్పుము. సాపమునుండి 

నన్ను. దొల.గింపుము !” | 

ఇజునురు నననత మ_స్గకులై నిశ్శబ్బముగా గావకంఠ 

ముతో చాక్థనలు సలుపుచుండిరి, కు గాలుంయు నచ్చినసం 

గతి కాంచనమాబకు( 'జెలియదు. అతండు భార్యధ్యానము 

భంగము వేయలేదు. కాని ప్రియుల హృదయములం దు 

చ ముచ్భావిం చెనేని, దద్వలమున నారు ఎఒరస్పరవృ కం 

తములను గొంతవణకు గొహింతురు. విశేషించి నా రొక్కం 

చోట నున్నప్పుడు మానసములంవలి సుఖ నృత్తావత మెన్వ 
దో వచ్చి చెప్పినట్లు పెలియును. 

ప్రచండ జంధయూవాతము వీచిన తరువాత నాకాశము 

నిర్శల మయిన ట్లయ్యెను. దారుణమైన (గ్రీష్ణ తాపము నొం 
దిన తరువాత లీతలసుగంధమంచానిలము వీచిన ట్ల య్యెనుం 

అంతట దైవము (ప్రసన్న మయ్యెనని యెంచి కాంచనమాల 

తలయెత్తీ చూడం బార్భమునచే కుణాలుండు ధ్యానమగ్నుం 
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డె కానబచను, ఛ్యానభ గము శోయుదునా యని సశ 

యించి తుడకు మెల్లగా నామె యతని ధ్యానభింగము శా 

వించెను. ఉద్వేగ విచారముల తనువాతం బరస్పర సందర్శ 

నము తరువాత బరస్పరగాఖాలింగనము తరువాత శాంచ 

నమాల యి ట్లనెను; “నాథా (తిరత్నమూ క నాయెడ, 

బ్రసన్ను 6 డయినా(డు. మనకు, గటస్థిం చిన 'యమంగిఇము 

{ తువకు నుగ YE మగును. గాని నాథా, నాజసౌానమందలి Pm 

సమ గ్వానుఖిములును -దుఃఖమయములే. వానినలన మాటి 

నూజోకిని హృడ యమున నుత్క_ంకె' జనించు చుండును, 

అవషగడుగునకును భాధలు కలుగుచుండును. రుడు నేండు 

మొదలుకొని యీనృథాభేగములను బరిత్యజించి సద్ధర్థు 

ప్రశార్యాము పకి గ్రామమునకు దీర్ట్యమునకు. బోవుదము. 

వున కక వియోగ మెన్నటికిని గలుగదు. పైగా నా కవ్యా 

కలన యేల కిలిగెనో, గాని దీనివలన ఫలసిద్ధి యగును! స్ట 

కు లుం డెట్టునెను; “కాంచన్తా నీ వేమని తలంచు చు 

న్నాను? సుఖభో గముల కై. రాజ సౌధమునకు నచ్చియు: న 

ననియా? ధినలోభముచేం గాని కీ రి నవేఖీంచి కాని న 
చ్చిలి సనుకొంటివా ? ఎంతమాతిము కాదు! ఇచట నున్న 
యెడల మహారాజునకు. బ్రయపుతు(డ నగుటచే సద్ధర్థు 

ప్రచారమున 'కెక్కు_న సౌకర్య ముండునను నాశతో వచ్చి 

తిని. చూదు: నేను (బ్రణారము చేసినను జేయకున్నాను. రా 

జపరివారములో. గొందజుకొఎదఆు బౌడ్డమతము న్వీకరిం 
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చుచున్నా రు. మహారాజు స్జర్ణదీ వీతుం డయునాండు (శ్ర 

ఉపగుస్సుని సన్నిధిని మరల వీశూ గ్రహణము చవేయుచున్నా 

కు. ఈసారి మహారాజు సద్ధర్థుప్రచా రాగ్గము విహిత విభా 

నములు శావించును. ఈసారి నానలన న నేక కార్యములు నె 

వవేటు నను నమ్మకము కలిగినది.” 

“నాథా మో కిట్టియు'దేశ మున్నడని నే నునా?! 

నటు ౧గుదును. కాని నేడు నా దొక మనవి కలదు. ఈ 

ఫూర్మిమారాతము శుభలగ్నము. నేండు తిరత్న మూరి 

మస యెడ. బ9సన్నుండయి యున్నాడు; ఉండకున్న నంత 

ఖిణాసనము కలిగిన పిమ్మట మిము నావెంత కేల తీసికొని 

నచ్చును.? అందుచే నీ నిశీథమున చేవసాన్ని ధ్యమం నీశుభ 
టి _ చః క > a జీ వి! 

లగ్నమున సన్ధర్థ్హ్య మారా మో వున జీవనముల విషయా 

గింప దీతు పూనున మని నా యభిలావమ” 

అని కాంచనమాల పలుక కుణాలుడు *వాుఎ నాగు 

న్ని డని చేతులు జోడించి మూాకరించెను. 'ఉభయులు నే. 

కాగైచి శ్తృముతో చేకగీ)నముగా ని ట్లనిరి. “ త్రిరత్నములా 
రా రమా, సంఘమా, బుద్ద దేవా, బోధిసత్వా, ప్రత్యే 

క బుద్ధా, శుద్దబున్ధా, జీనన్లు కృగణమా, మో రండతు సా 

శ్షులు. దంపతుల మిటువురము నేటి శుభలగ్నమున సన 
( | 

ర్మాభివృద్ధికి వూ జీవితములు నై_౦కర్యము చేయుచునా, షముం 

సద్ధ రౌస్తన్నత్యమునకు భంగకరములును శ్రీబుద్ధ దేవుని మహి 
అట్ ఇ | అద జీల ఆనం! 

'మా(పచారమున కు సిరుల మొన యు కార్యము లన్నడును 
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జేయము. (తింశ్నములారా నీద బేవా, బోవనతంగణ © » iE 5). బా 

మా, పూకుల ల న స్స రము ప్రసాదింప్తుంయు [2 వ. 

అప్పుడు me టి దీపము జ్యాస్షభల్యమాన మ 

య్యెని. త్రిరత్నమూ ర్రినననమున మండహోసమావిర్భవి ౨ 

చెను శీళలసుగంధమలయమారుతమువీ చెను. ఆకాశమున 

మంగోళతూర్యధ్యని మోగినట్టయ్యెను. ఈవిధముగా తగా 

జీవనములను శై _౦కర్భము మ దీశానంతరము 
వారు దిన్వద ౧పతుల 

ప 

అఖోకమహాో రాజు నాశీర్వదిం చుట కె 

© 

భయ స్నే హములు వూపి 

“కాని వేటుసాయము లేడ 

వలకు నచ్చి ఛావింపను, కావున అక క్వ ని సంపూర్మ ముగా 

సథ సస చుకొనుటయు యు కియు న్వ్ మని యామె తలం 

చెను. మహారాజును సంతోవపెట్టుట కొక్క మార్గము 
కలదు. రాజుభార్యలలో నెవ్వరు నింక నటికి బౌద్దధర్థ్జమును 

న్వీకరింపలేదు. కావున దాను సజ్ఞర్ణమును అశోకునితో 

నావాత్రోయే న్వకరించిన యెడల మహాశాజునకు. బ్రీతిపా 

త్రము శావచ్చునని యెంచి యీమె యనాయాసముౌా నొక 

Be విడిచి వేతొకమతమును న్వీకరింప నివ్చారణ చేసి 

కొనెను. అంతట తివ్యరతు నిజమందిరమున కరిగి అశోక 

కుెలుని వశపజచుకొనవనలసిన 

నెల వివ్యరతు. నికుంజమువుండి యా 
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చేర he జాబు హోసెను. అండలి తాత్సర్య 

AT ian కూ 

కాన్ని మాసములనుండి శిబుద్ధభగవానుండు నాకుస్వష్న 
ములలో. గానంబడీ తనధర్థ్హమును స్వీకరింప నన్ను శాసిం 

చుచున్నా.కు, లోకు లేమెన ననుకొందురేమో యనుభ 
యమున దేనరవారి కీవిషయము విన్నవింప లేదు. కాని 
నేంటియుత్సవసమయమున ేనరవారి కీవిషయము విన్నవిం 
పకుండ. జాలనై తిని. ఈ దాను రాలిపో్యన గాంహ్యా మగు 

నని విశ్వాసము.” 

ఈయు గ్రీకము నామె దాసిచేతి కిచ్చి పాకి వాకని సన్ని 

కిం బంను, చాలశాలమునుండి యతండామెకు బహుశా 

రిణములచే 'నశవ ర్తి యగుటనలన శ్రీ భుముగా జూబును సభ 

లోనున్న మహారాజునకు. జేర్చెను. లేఖను జదివి అశొకుం 

డు మహోానందము నొంది తిష్యురతు. రకాంబరము ధరించిరా 

సను 3 యన్న స నొసంగను, అంతట మహారాజు మహో 

దరముతో ను త్త[మును 'బార్శ స్టవర్తులగు ననుచరులకు( జూవి 

తివ్యరమో దేవి యప్పుడే బౌన్ట ఫర్ణము స్వీకరించునని ప్రక 

టిం చను. 

3 

గంభీరము నిమ్మ్క_౦పమ్మ ని_స్తబ్బము నగుసముగ్రమువలె మహో 

రుతు డగు మ ఈ బుద్ధ వేమథారియై బోధిదుమ 



రాం "కాంచనమాల 

మూలమున ధ్యానమగ్నుడై యుండెను. ఆయన సమ స్ప 

ఛాధలను సమ స్గవిఘ్న ములను నతిక్యమిం చెను, కము 

గా నాయననవనమున హ్యచిహ్నములు పో pon 

గత ము ము[దితములై ముఖమున మండహోన మం 

కురింపం సాగెను. ఆస్లాదముచే నాయన శరీరము కంపింప( 

చొడ౧౫ను, (కమముగా నతయ కన్నులు తెజచినాం 

డుం తశరణముల నామములు కంఠమునుండి నెలునడ సా 

"గను, స(ర్లమునుండి ne కిండికిదిగి “భగవ 

తమక పస్పిద్ధిశిం చాత ఎర్యో మేమి” అని యకుగ *మగఖ సా 

మాగిజ్యము ఫర్మభోప్రమై యున్నది. ఇచ్చట సస్థిర్ణము 

వ్యావీంప( 'జీయవలెనని సంకల్పము” అని యతేకు బదులు 

సలిశెను. అంతట సి? గృపురువ వేషధారి అశ క మహా రాజుహ 

3 స్తమును గ్యహి౧ ది ఉసగసప్యుని యెదుటకి? గొనిపోయి 

“మహారాజు సద్ధర్ధుదీవీకుయ. కాయగా గోరుచున్నా (య. ఈ 
యన[వీయమహివీ. తివ్యర యూ దేవియు దీమనహింప వేడుచు 

న్నది” అని విన్నవించను. . 

అప్పుడు ? బుద్ధ వేషధారి యగు ఉపగుప్పు eh ండు చేతులతో 

నిరువురను బట్టుకొని యువ చస్వరముక్లో గాథలు సాడంయొో 

చ్చెను. సభలోనివా శెల్ల రాగంభీక ని శీశాగచిత్తులై 
గాథల నాకర్రింపసాగిరి కొంత చేపతో దేనదంపతులు స్వర్గ 

మునుండి యనతరించిరి. వారల శళములు నిరాభరణము 

లయ్యును ద త్కాంతులచే సభాభథనమందలి దీపావళి నిస్తే. 



కాంచనమాల తిం 

జ మయ్యెను. వారు మవోవాజు ని స్లాశ్ర్వదించిరి:__ 

“ససాగరయు సవ్వీపయు నగుప్ఫథ్వి కథిశ్వరండయు సద 

రము న్వీకరించుచున్నాండు. శీఘ్రముగా ససాగరయు సద్వీ 
పయు నగుష్పథివ్ి మండ లమున బొగ్గధర్భమహిమ న్యాపిం 

చును. అశోకునిక్ ర్తి దిన్బకఏవాళము నాచ్భాదించును. ఇంక్ 

మహారాజునకు జన్మము లేదు. ఇహలోకమునం బే నిన్వాణ 

ము లభించును, కౌముదీ (పనాహము బహ్ఫాండోనరము 

నిండునట్లు అశోకుని కీ ఇపివాహము డిగంశముల వ్యాపి 

చుగాక 1” 

"దేవవంసతులు నెడలిపోయిరి. నాజదంపతుల కేపుమో 

కానంబశిను, ఉపగుప్తాయ శరీరములు సృ బ్రశించునపస్పటి॥ి 

నా3 యూహలు మ_ర్యలోకమునకు. డిగినవి, ఉపగుస్మున 

కప్పుడు వారు (ఫణావుము చేసిరి. 

“కుణాలుంకు కాంచనమాలయు నెచ్చట నున్నారు స 

అని ఉపగుస్తుంయ (ప్రశ్న చేసెను. నారు పరమధార్ముకులుు 

ధర్భముకొటకు బహుశేశముల ననుభవించినారు. కానున 

(పియపుతు9ని ప్రశంస విని అకోకమహారా జుల్లాసము 

నొంది కుమారుని రవ్సించుటకై భటుని బాషను. కుుణాలు. 

డు సె భాగమున గూర్చుండి తివ్యరక్షభానమును బరిశీలిం 
చు చుండెను. జరిగిన మె నతనికి జ్ఞ నికి వచ్చెను మంచి 

ర్వా 

దానివలె నామె కూర్చుండి జపము చేయు కొంగవఆ అశో 



ళో ఈరాంచనమూల: 

కుని పార్ళ్టమున నుండి యాశీర్వచనము నొందుటిం జూడ 

నతని కామె చాతుర్యపరమానభ సంస్ఫురిం చెను, ఇంతలోం 

దమకోసము తండి) థఛటుని బంపెనని కుణాలుడు తెలిసి, 

కాని భార్యతో నందికి దిగినచ్చి '2నకునకు నమస్కారము. 

చేసి యాతని యాశీర్యాడము నొంది ఉపగుప్తుని సన్నిధి 
కరిగిను. ఉపగుపు ౧: వారిమ _స్తకములపై హ సము లుంచి' 

గాథలు పాడుచు నాశళీర్యచనము చేసెను. అప్పూడు కుణాలు 

నకం జేశనమున (శ్రీ బుద్ధభగవానుయ సక్జర్శము నుపబే 

శించుచున్నట్టును సిద్ది వారణ కిన్నర చేన మానవు లాకర్త్ం 

చుచున్నట్టును (నీ బుద్ధ దేవుండు పూర్వజనత్రములను వవరించి 

(క్రమముగా దశభూముల నతి(క్రమించి బుద్ధత్వము నెట్లు పొం 

'దెనో వ్యాఖ్యానము చేయుచున్న ట్లుండెను. ; 5 వాగమృత. 

ము నాస్యాదించి యెల్లజు పులకితచిత్తు లయిరి. శరీరములు 

రోమాంచము నొందెను. ఇంతలో బుద్ధ దేవుండు కుణాలుని 

దన వీఠముప్రక్కం గూర్పుండం బెళ్టైను. “జయ. కుణాల 

జయ కుణాల!” యని జనసమూహము జయధ్యని చేసెను. 

కాంచనమాల కిట్లు స్ఫురిం చెను. అమె బోధిదువుమూ 

లమున ఛ్యానమగ్న్యయెై యున్నద(ట. ఆమెకు నిర్యాణము 

సమోవించుచున్న డట. దశమభూమి నామె యించుమించు. 

గా నతిక్కమించుచున్న నంట. ఆ సమయమున బ్రహ్మాండ 

ములోని పకుపక్షులు కీటకములు జేవచానవులు సిద్ధచార 
ణులు నామెకు నల్యంకల నిలిచి “అమ్మా, మా “కేమి గతిః 



కెంపనవూల రో 

చూపి పోవుచున్నావు !” అని గోడన మారంభించిరి. అప్పు 

డు శాంచననూల యిట్లు నెను; “అనలోకి తే తెశ(రునిన ల బ్ర 

తలి చేయుచున్నాను! సమ _సబహ్మాండములో నెల్లణు ని 

ర్యాణ ముంది మయొక్క(పాణి నిర్వాణ మొందక నిలిచియు. 

న్నను నాకు నిర్యాణ మక్క లేదు !” 

ఈమాట లనునప్పటికి సప్పస్వవ స'స్పసపాతాల సృథివి 

నరకములనుండి జయ ధ్యనులు బయలు దే ణెను, భగవా౯ అ 

వలోకి తేశ్ళ్యరుడు తేజఃపుంజముతో నామెచేహమున లీన మ 
యిన ట్లయ్యెను ! | 

నల్వంకల జయధ్యనులు వినవచ్చినవి. ఆశీర్వచనమయ్యు 

ను, ఉపగుషడు కాంచన కుణాలులను గాఢముగా బరివ్య 

జంచి అశోకుని సంబోధించి “మహారాజా, సీకుమారునితో 

ను కోడలితోను సమానులు లోకములో శేరు ! సద్ధర్థప 

కారము కొకు ఏరు జీననములు కె  ౦కర్యము చ చేసినారు” 

అని యుగ్గడీం చెను. 

తనకు బాగ్బభర మునెడ నభిమానము జన్మించినది మొ. 

డలుకొని అశోకునకు కాంచన కుణాలులమో(డ నణ్యం తా 

నుశాగము కలిగెను. చేండు ఉపగుప్తు నినోట వారి (పశంస. 

విని ముహారా జానందోన్న్మత్తు డయ్యెను. కా 

అశోకుడు వారిని గా, ఢముగా. గాంగిలించైను, అప్పుడు ధ 

రగ్హ్రమునకు జయ మగుగాన | ధన్తాశోకమహా రాజున కు జయా 

మగుగాక ! కుణాలునకు జయ మగుంగాక |! కాంచనమాల: 



"రర కాంచనమాల 

క్క జయ వోగుగాక ! రాజమహీవీ. తిప్యరమా దేవికి జయ 

.మగుగాక !'అని జయధాగనములు చెలశే7ను. అప్పటికి 

రాతి మూ(శు జాము లయ్యెను. ఎనరి నివాసములకు వారు 

'వెడలిపోయిరి. 

రా 

పాత; కాలమున తివ్యురతు యేమి చేసెనో చెప్ఫుటకుముం 

దుగా నామెపూర్వచరిత్ర. తెలుపుట యనవసరము. తివ్యర 

త మంగలివానికూంతుగరు. ఆ మెతం ిస్థితిగతు లంత మంచి 

వి కావు. నడవడినిబట్టికాని నంశమునుబట్టి కాని వానికి 

ఖ్యాతి లేదు. తివ్యరశు రాణి యగునని యామె పుట్టగానే 

టై. నజ్జుండు చెన్పినాణు. చిన్న తనమందే యీసంగతి ౌలి 

వీకొొని యామె రాణి కావలె నని మిక్కి ని యభిలషించుచుం 

డెను. తనతో సాటివాని కామె నిచ్చి "పెండ్లి చేయనలెనని 

తండి) తలంచెను. కాని యామె “నేను రాణి నగుటకు 

వీలు లేనియెడల కశూర్ప్చణఖనలె గర్భాథాన గృహమునం బే 

నై_ధన్యదీతు పాీరంభించెదను!” అని పలిేను. 

ఈసమయమున బిందుసారుని పుతు)ండు అశోకుడు మిగుల 

దుర్గాార్గ్షమున( బవ ర్రించుచుండెను. రాణులు మంతులు 

ప్రజలు నశనివిషయమై యాకులపా టొందిరి. ఇట్టి కుపు 

తుని రాజధానినుండి వెడలనడ చుతలంపుతో కీకట ద్రేశప్పు 



కాంచనమాల ep 

దశీణారణగమున నున్న వింగళవతుుని సన్ని ధికి శికరము. 

TO wee i ల. 

“క్షార సమ_స్తశా(స్ర్రముల9దును (బ్రవీణుయ. ఆయన శుహో: 

రణ్యమున నివసించు చున్నా(డని తమదుస్పంతానమును 

శితార్థము లోకు లాయనసన్ని ధికి. బంపుచుం డెడివారు. 

అశోకు. డ చటికి* జనిన కొలందిరోజులకు తివ్యరతు దానికి 

దాళ లేక తండి) యామెను పింగళవత్సునికడకు. బంపెను. 

ఆయనయింట సీపడు చువారలకన్యోన్యసండర్భన మాయెను. 

అశోకున కప్పటికి రెండు వివాహము లయినవి. బిందుసారు 
నిపుతు9లలో అశోకుండే రా జగునని వింగళవత్పుండు గుణిం 

చి చెప్పను, ఈసంగతి విన్నదిమొదలు అశోకుని మోహ 

పెట్టుకు తివ్యరతుకు. బ9ధాన కార్యమయ్యెను. ఆమె గట్టీ 

పట్టున ఎట్టయినను అశోకుని వివాహమాడ సంకల్పించెను. 

పన్నాగములు పన్నుటలో నామె చిన్నప్పటినుండియు బృహ. 

స్పతి వంటిది. మొదటనుండియు నామె యతనిని వ్యామో 

హపెట్ట వివిధపాయత్న ములు చేయుచుండెను. మంగలివా 

నిపుతక యని'యతని -కామెయెడ నేహ్యుభావ ముండుటచే 

వివాహముమాట యన్ననతండు మండిపడుచుండెను. ధర్మ: 

మును జరిత్యజించి యయినను అశోకుని గూడెద నని యా 

మె (ప్రతిజ్ఞ చేసికొ నను. 

అకోకున కసమయమున( బౌపపుణ్యములని కాని ధ ర్భాధర్మ 
“ము లనికాని మంచిచెడ లనికాని -వివేకము లేదు. కావున 
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తివ్యరతు, ప్రతిజ్ఞ నెర వేటుట కెఇ్కన పియాసము లేకపో 

యెను, శీఘికాలములోనే యామె కోరిక తీరినది. భర 
మును విక్రయించి తిష్యరతు. మొదట మహోవిపత్తునకు లో 

నయ్యెను. ఈసంగతి బయలు పడినయెడల అకోకుం డామె 

ను శాశ్వతముగా విడిచిపెట్టును; గూఢముగా నున్నచో 

“నామె రాణి యగుటకు టలు లేదు. శానున నామె తండికి 

రహస్యముగా జాబు వాసెను, “ఇక్కడ దుర్శార్లు లనేకు 

'లున్నారు. ఎక్కు_వరోజు లున్న చో దుష్టులబారిని బడ వల 

అ వచ్చు” నని తండి9కిం "జెలిపీన ది. 

ఉత్తరము చదివి యాధూర్హుంయు సమస్తము (గహించి తో 
డనే పింగళవత్సుని యా[శ్రమమునకు( బోయి స్థితిగతులాయ 

నకు 'దెలిపెను; తెలిపి “మాజాతిని రవీ, ంచుమార్ల్షము మూ 

డు” డని పోర్గన చేసెను, 

పింగళ వత్సు(డు కోపాంధుంతై. అశోకుని బిలిపించి బలవంత 

ముగా తిష్యురతుకు నతనికిని వివాహము చేసెను. fe 

ముగా మహారాజునకు సమ_స్థవిషయములు వాసి “ఇ 

వానిని శిషించుట నాపని కాదు. తమరే కకం 

కోడలిని బిలిపించుకొనులి డని లిఖంచను. 

వారి నిరువురను బిందుసారుడు రాజధానికి. బిలిపించెను. 

కుమారుని తగినట్లు చీవాట్లు పెట్టి కోడలి నంతఃపురమున 
శుం బంపెను. దై_న్యముతో నామె రాచనగరిలోం. గాల 
చూపనము చేయుచుండెను. 
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శొలందిదినములలోనే రాజకుమారుని దుండగములవలన 

నాగరకులు మరల దల్ల డిల్లి రి. కుమారుని రాజభానినుండి 

మరల నావలకు. బంపివేయవలెనని రాజు తలచుచుండునం 

తలో తతశిలలోని చావ్మాణతుతి)యులు. విరుద్గముగా 
లేచిరని వార్త నచ్చెను. ఈతరుణమున రాజు అశోకుని 

సేనాధిపతిగా నియమి*చి తకుశిలా(పబేశమునకు. బంపెను, 

తిష్యరతు అకోకునిభార్యయె యంత;ఃపురమున నుండెను, 
కాని రాజభార్య యగుట కనకాశము వాల స్వల్పమని (గ 

హేంచెను. అశోకున కగ్రజులు కలరు, వారిని నంచించిననే 

గాని తనభర్త ప్రభువు కానేర(డు. కావున వారిని దూరీ 

భూతుల. జేయు నుపాయమున. బ్రప్ఫృత్తురా లయ్యెను. ప్ర 

ప్రథనుమున న_త్తగా రగు సుభదాంగికి నేవ చేయుచు తి 

వమ్యరత్షు, యామె కిష్టురా లయ్యెను. కోడలు చాల సాధుళలీల 

యని రాజునకు. డెలిసెను. "కావున నప్పటినుండి యామె 

యెడ నాదర మతిశయింప నామె యూడిగమునకు సేవకు 

రాండను మహారాజు నియోగించెను. అంతుపురములోని 

యితర(్రీలు తివ్యరతుకు వైగు లయిరి, ఆమె మహారాజ్ఞీస 

న్నిధిని గూరుచుండి యితేరులమో(ద నేరములు చెప్పుచుం 
డును. మిగిలిన కోడండివిషయమై మహారాజునకును నేర 
ములు తెలియుచుండెను, అంతుపురమున తిమ్యరకు యేమి 

తల(చుకొన్న నది యగునని త్వరలో నెల్లరు .గహించిరి, 

ఆసమయమున రాథగు పుడు నూతనముగా. (చాసావ 
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మున నుద్యోగి యయ్యెను. అతండు చాణక్యుని శిష్యుడు. 

రహస్యాలోచనలందును రాజనీతియ౦దును విపాది.ప్రయోగ 

ములందును నించుమించుగా చాణక్యునితో సమానుడు. 

ఇంత వణుకును లోకు లామర్శము లెజు(గరు. ఏదెసం గో 

లాహలము సంభవింపని పక్షమున కీభుముగా వృద్ధిలోనికి 
నచ్చుటకు విలు లేడని యతండు (గహించెనుం రాజ్యములో 

విష్థవముకోస మాతం డెదురు చూచుచుండెను. తివ్యురతు 

తనకు బహువిషయములలో? దోడ్పడు నని యతంక కని 

పెను, రాథగుప్తుని. జేతం బట్టుకొన్న యెడలం దాను 'రా 

జమహీపీ కావచ్చునని తివ్యరతు భావించెను. కావున మ 

భ్యేమూర్లమున వా రిద్దలు. కలిసిరి. ఉభయమనస్సు 'లేక్భవిం 

చినవి. వారు బహుకాలము నిరీవ్నీంప నక్క_జ లేకనే విష్ల 

నము తలచూ'పెను. మహో రాజు పీథమపుత్ఫు(జి విష్టవము 

నకు హేతు నయ్యెను. (ప్రభు వనేకవిషయములలో సుషీము 
నితో సంప్రతించుచుండును. కువమూరు(డును బుద్ధిమంతుడు 

విచకుణు(డు ధీరుడు బహువిద్యా పారంగతుడు, కాని వివ. 

యలంపటు(డు. కావున రాధగుప్తునకును (బధానామాత్యు 

నకును నత. డన్న సరిపడదు. ఒకానొక నణిజ్మహీళయెడ ల 

సువీముం డవినయము సలుపుటచే లోకులు కువితులై చెల 

ేగిరి. అతనిని వెడల నడవ నలసిన దని వారు మహాశా 
జును బ్రాక్టించిరి. (ప్రథానామాత్యుండు రాథగుప్తుండు 

తిష్యరతుయు: (బ్రజలకోపమును బిజ్వరిల్ల - జేయ యత్నిం. 
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చిర. తుదకు సుమీము:ఐడు పాంసాదమున నినసించుట 
కరాడం గహ మయ్యెను. చే అుపాయము గానక మహో 

రాజు నువీమువి తతశిలకుంంవి అశోకుని పాటలీపు 

(తమునక ( విలిసిం౨ చెను. నెలరోజులలో అశోకుడు రాజభా 

నికి వచ్చెను. అతేణసవచ్చిస రెండు మూడు రోజులలోనే 

మహోరాజు (పథానామాత్యూ(డు నాకి స్మికముగా మరశోంచి 

రి. మరణములక హేతువు నిగ్గారణ కాలేదు. కొొండటు 

కొంపణు వివ మని చెప్పుకొనిరి. కాని యెనరు "పట్టిరో 

యెన్యరికిని జెలియలేదు. ఒకోటిచెండుడినములలో నాగరకు 

లు నూతినశాజాభిపేక మసోతృవమత్తులై వెనుకటిసంగ 

తులు మజచిరి. రాధగుప్తుంయ అకోకు నభిషేకించెను. అత. 

డు మహోమంతి) యయ్యెను. అశోకుని పిధాన భార్య పట్ట 

మహిపియె యర్ల్గసింసాసనాధి కారిణీ యయ్యును. 

పట్టాభిపే.క మహోత్ప్సవాపహ్లాదము వారమురోజులలో భయ 
ముగా. బరిణమిఎచెను. సువ్షీముండు మహాోనేనతో పాటలీ 

పుత్రము నరికళ్షైను. అన్నతో వివాదము పెట్టుకొనుటా 

మానుటా యని అశోకుని మానసము సంచరించుచుం డెను, 

ఆతం డేమియు నిర్ధారణ చేయ(జాల కున్నసమయమున తి 

మ్యరతు యరుదెంచి యశనితో సల్లాపము లారంభించి భర్త 

మనస్సు చంచలముగా నుండుట (గహించ్కి “మహారాజా. 

నేను బేవరవారి స్థితిలో నున్నయెడల నారామములోని స 

ముస్తఫలవృతుములనుగూడ ఖండించివేసి యుందు !” నని 
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పలికెను. 

ఉ చేజకములయిన యామెవాక్కులు వినునప్పటికి అశో 

కునకు చార్జ్యము కలిగినది. కబిదిగో వోవుచున్నాను! ఉద్యా 

నములో నొక్క_"చెట్టు మిగిలినను కుకారమును విడువను [52 

అని యతండు వక్కాణించెను. 

అంత నతన సక్మేన్ర్రముగా యుష్ణామునకు( జనెను. అశో 

కుండు పీరాగగణ్యు(డు. ఆతని భుజబలముచే సుషీము(కు 

పరాజితుండు నిహకుంషు నయ్యాను. చంనోగుప్తు ని నంశము 

లోని గర్భస్థ శిశువులనుగూడ సంహరించి అకోకుండు విస్థ 

మగ భసామాంజ్యమున "కేకాథీశ్వరు. డయ్యెను. సుభ దా9ంగి 

పా౦స్టించుట చేం గనిఘ్రససోదరుం డగు ఏతాళశోకుని మా 

తము (బ్రతుక నిచ్చెను. శాని నానిని ధర్భభోన్హుని జేసి 

బౌద్ధమరమున నందు బంధించనలసిన దని తిప్యురథ. యాలో 

చన చెప్పెను. వీతాశోకు(డు ఇాక్యభియు నై పౌండ్రనర్థనన 

గోరమున భితుమె లి జీన మాత నణుపుచుండెను. 

జ 

అశోక. డీవిధముగా శా జయ్యెను తిష ప్యురతు శాజమహివ్. 

యయ్యెను, ఆమె మంగలివాని పతక యగుటచేతను సం 

పూర్త ముగా వివాహిత కాకపోవుటచేతను బట్టమహీవి.. య 

గుటకు వీలు లే కుండెను. ఆమె మహో రాజ్ఞి ప్ దైవ 

జాడు చెప్పినాడు కాడా? 2 కావున నామెకు మనోవ్యథ శే, 
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దు. బాల్యమునుండియు సె చే యభిలామము నెరవేయటనై ధ్ 

ర్మాధర్ముములబను 7 చా SE లెను సేయక సమస్త 

దుప్కా_ర్యములు చేసెనో యాకో ర్క సషల మయినది. అ 

శోకుయు నా స. తిమ్యరతు రాణి యయ్యును, జ 

వురు లోకములోని సర్వోచ్చపదవి నధిస్థించిరి. ఉదేశ్యము 

లు సళలము ల నయానందమునం గొని దినములు గడి చెను ఆ 

రాజత్వము శాజ్జీత్వేము (కనుముగాం (బాయ నడెను. ఉభ 

యులును నాగుగా యోజిపనలసిన యనసరము కలిగెను. 

“సమ స్తము సంఘటిల్లినది. కాని నా "కేమి వచ్చినది ౩” 

అని వాకు ప్రత్యేకముగా భావించిరి. “ఇంత శ్రమపడి 

యిందజు లోకులను సంహరించి యింద వాలేస్టయులను న 

ధించి మూ యుచ్చస్థాసమునకు వచ్చినాను. ఇందునలన నా 

కు వచ్చిన 'జేమి”” అని యత గలపోసెను. 

“నాకు వచ్చిన -జీమి*” అని అశోకుడు భావించినది 

పారలౌకిక విషయము; తిన్యురతు. తలపోసినది తన నారీ 

జనన సౌఖ్యము, 

అశోకుని యాలోచనకు ఫలితములు జౌన్ధధ రాశ్ళోయ 

ము లోకమున “అహింసా పరమో భర్థ” ప్రచురము. 

తిష్యరతుకు భర్తస్టై మనసు కలుగుట లేదు. అతండు పెద్ద 

నాం డగుచుండెను. పైగా నతండు నాజకార్యతత్ప్సరుండై 

బౌద్ధధర్ధ్య'ప్రచారము చేయుచుండెను. ఈభ_ర్సవలన, దనకు 

సా రీజన్మ సౌఖ్యము సంఘటిల్ల దని యామె జెలిసికొని యా 
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మె పగసప్పరఠుషసంగలతిని నుఖానే్యేమాము చేయ జొచ్చెను. 

-ఈసవముయమున భునన మోహాన విగ్రహ: డగు కణాలు! 

జాము డక్ క్పథమున( బడెను. ఆతని న శ్యామల తరళన 

యనములను గాంచి తివ్యురత ముగ్గ య'మ్యెను. ఆతనిపొం 

దుకయి “నామె బసావిధముల యత్నము . చేయసాగెను 

wie సా మ వై అ న్ ంచనిమూాల ఖ్యు మామకు విషపాయ వుయ్యెను (ప 

చృన్న భానమున వివ్యరవ యతనిని సర్వదా ఏవ్నీ౦ంచుచుం ఇ 
డును. కావున నేంటి స ౫ఛ్యాసమయమున గృతకా(దిమోద 

నిలిచియుండి, కాం చనకణాలులు పుష్పమాలికలు (చ్చుట 

నూచుచుండెను. గరువాత నాము కాంచనమాల దండలను 

హరించి మూవరవేవనారి యగు కుణాలునకుం బత ష వేషము. 

చ రం" స్థలమున నిలిచెను. విమ్ముట లతాకుంజమున ని 

జముౌొ( నన మనోగగమును కుణాలునకు విశదనపజుపం 
ర 

గలి? గను 

లి శీ 

సం న ఎనీ 

౧ 

కుణాలుయు కాంచనేమాలయు గృహోభిముఖులై పోంవబొ 

చ్చిరి. త్వరలో నాపడ కలుగునని యిరువురిమునస్సులలో. 

గూడ భయంకరముగా సంశయము కలిగను; కాని సద్ధర్థు. 

మునకు శుభమే పరిణామ మని యాశయు. గలిగెను. మాక్ల 
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మువెంట( జని వాగు కాం చనకుటీర చ్యారము చేరిరి. తలుపు 

తెఆచినతోడ నే సె నుండి భూర్గపత్స మొకటి Boxe బడి 

నది. అం దిటు (వాసియున్న ది: : 

“నేకు నీతో నాకుం జూల సని యున్నది. తిన్యుర తూకుంజ 

ములో న న్నొకసారి కలిసికొమ్ము. అభినయ మయిన తరు 

వాత నీకోస నుచ్చట వేచియుందును.” 

చూడగా నవి పట్టపురాణి యగుపరిష్యరవి, తా 'జేవి హా 

సాత్షరములు, అంత నత ఉజాలసింపక కాంచననూలతో 

నిట్లనెను. “కాంచన్యా మహారాణి నన్ను సరించుచున్న డి. 

ఆమెవర్భనము చేసి, నచ్చెదను.” 

“లంత రాతి వేళ నామె'యేల స మృ్మన్నదో ?” యని కాం 

చనమా2ు పలికెను. 

కక 
ర మర్దన్నపపూ 1 ఊొవె యాసతి శిరసావహించ నలసిన దే” 

యని కుణాలుఃడు కుంజమువై పునకు. బోనసాగెను. అంతః 

పురమున గేనలము భయము వి వేదము, సథర్ణము నుండు 

నని కాంచనమాల భానించెను. అంతకన్న నడవిలో 

సంచరించుటయ్ ' మేలని తలంచి యామె పడకటింటిలోం 

(బవేశించెను. 

కుణాలుకును ద్వరితగమనమున. గుంజములో? బ్ర వేళించి 

“మాడ నం 'దెన్వరును గాన రాలేదు. అచ్చెరువొంది యత 

జామెకోస మెదురుచూచుచుండెను, 
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జ 
నిజముగా తవ్యనత్నీ తే నర్భిములక మూలకంచము. పరి 

వ్యరతృ, తా జేవి సౌధమునుండి యామె భూర్జిషత్రమును హా 

రించినగ్, ఎడ రహస్య లేఖ యగుటచే నం'దెవ్వరివురును 

"నీదు, ఆమె యాపత్రిమును కకకాలుని దార బంధిమున 

గుచ్చిసోయిను. అభినయ మైనపిమ్మట సీయుసాయమువే 

మరల కొణాలుని కుంజమునకు రప్పిప నచ్చు సనియు నత 

రుణముస6 షి సయళృష్ట్రము నెరవేలు ననియు నామె భావిం 

చెను. అభినయాంతమున మహోనా జామను జూచి “(సేయ 

నీ నేయ వతు పూని నా శెంతయు సంతసము సవుకూ 

ర్చితివి. నీసౌఫమున రాత్రి సడ'పన” నని పలిశేనుం 

ముఖమున మహానండము నెలియుచ్చుచు తివ్యరత, భ్ 

ర్త మజా రాజూ, ఈ నేనకు శాలవియెడ నింతికన్న సెక్కు 

న యనుగోహమే ముండు !” నని పలికెను కాని లోలో 

మిక్కలి విసినికొనుచు నేయుపాయమున ముసనినానిని ౫ న్ు) 

ముగా న పుచ్చి తనయభీష్టము నెర వేర్చుకొనుట నప్పుడు 

పరుగెత్సుదునా యని హా? సొచ్చెను. 

6వ సాఫమునకు నత్తునన నగానే యన్యమసస్కా వయిగివే 2% 

మని చకినర్ని యామె నడిగెను. 

“దవా, 'నేంటిరాత్సి జాగరణము చేయవలెనని సంకల్ప 

ము. అసద్ధర్మముతో బహుకాలము గడచినది. ఎన్నడు బౌ 
దద దేవాయతేనము భూడ లేదు. కావున దీక్ష. బూని (పాసా 
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డమండలి మఠములను నగరమండలి మకములను సందర్భిం 

చి నమస్కరించి వత, మని తొెలపోయుచున్నా” నని యా 

దుర్మార్లురాలు పః తేర మిచ్చెను. 

వముహానా జల్యంతానందమువో, (పయన, సీసంకొల్పము 

పశంసనీయము. కావున సీమందిరమునకు నాను, నామేడ 

లోనికే పోయెదొ ననెను, 

అవ్వడు తివ్యరక్ యడ్లము నచ్చి .యిట్లనెను., * బేవా, 

'దేవదర్శనముకం కొను చేవర పాడదదర్శన మే వాంఛనసీయము. 

కాబట్టీ జేవశవారు నామందిరమున నుందు'ీని నేను శీను 
ముగా దేవడర్శనము చేసికొని వచ్చి తమపాదసన్నిధిం జరు 

దును. అందునలన సమస పాపములు తొలంగి పోవును. 
సడ్గర్శము స(కరించుబ కధిసారిణ్ నగుదును !” 

మహారాజు మిక్కిలి సంతుష్టాంత రంగుకి యా (పసావ 

నకు సమ్మతించి తిష్యురతును వేనోళ్ళ. బొగడ (జొచ్చెను. 

ఇ 

మహారాజు నెటో నివిపుచి? తిప్యురత. త్వరితగమనమున, నో jy En 

గు ఎజమ శ్లమున( బ్ర) వేశం చెను. ఇవాల నేపటినుండి కుణా 

లుండు విసుగుతో వేచియున్నట్టును వెడలిపోన నుద్యుమించు 
ళా ధో 

చున్నట్లు నామె కను*గొనెను. 
యా 

అంశ నామె యతని యెదుటీకి? బోయి నిలిచెను. తీవ్య 

రతును గాఎచినంతనే యొడలెల ముడుకొని పోవ నతండు 



౬ కాంచనమాల 

“ని వేవన్నా ౫ముపన్ని నన్ని చ్చటికి రప్పించిడివా! * య నెను 

మండహోనము చేయుచు నామె యిట్లనెను; “అవును ర 

స్పంచినాను. సరివ్యురశీ తా దేవి పతమును పాకించి నీమం 

దిరచ్యారబంధమున గు"చ్చితిని. ఆరవాస్య శేఖ మోక ని 

లాసము లేకపోవుట నా శెంతయు. దోడ్చడినడి. అది య 

ట్లుండ నిమ్ము. నీ కోసము నే నింతపని చేసితినని యెనను 

నీమనస్సు కొంచెము చలించుట అదా ? ముస లభ. ఎను నం 

చించి సీనన్ని ధిం జేరినాను. నీవింగ క౭నచిత్సుంా నేమి 2” 

తికస్కా_రసూ చకముగా ముగిము చిట్టించుచు క్షణాలు 

డచ్చటి నుండి నెడలివోన నుద్యుక్యం ఉ య్యెను. కాని జస 

రతు యతని కః కృముగా నిలిచి యిట్లనెను: “సీ నొక్కసారి 

నాకు లభ్యమైనప్సుడు నామాటలు కొంహ మాలక్ ఒక త 

ప్పదు. అట్లు కానియెడల నిన్ను నిగ సను పెట్టను. గా నిప్పు 

డే కేకలు చేసి మహారాజును లేసెదను !” 

కుణశాలునరు. బెన్పచిక్కు నచ్చినది. ఆమెను నెట్టుకొని 

పోవుటకు ఏలు లేదు. కోపముచే ననయవములు చలించు 

చుండ నతండు “చెప్పు! నన్నువూ[తము తాకనల!”న నెను. 

“మంచిది వినుము, మసారాజుమోాంచనా(పభావ మెట్టిదో తెలి 

యునా ! శణములో నండటీకంచును పం ఓ బి 

యతీము సయితిని. నీ వేది కోరిన నది యిప్పించం గలను. 

నాపిస్తాననకు సమ్ముతింఫుము. సమ్మతింప వేని మహానాజును 

వశపజచుకొని నిన్నును కాంచనమాలను నాశము చేయిం 



డననూల xe 

కోదించ: నలచినద చేయి-చు. ఇపూమనూ(శ్రము 

నన్ను విడు 12 

“అట్లయిన నంతుభురములో సికు సను జరవు గతువు 

నని యొంచుకో !” 

“ను చివ. అందువలన నా కేసుయు నష్టము చేదు. ఇం 

కే నుయినను చె పృవచలసిన దున్నాగా క 

“హను. కాని మెోకానొకనాణస సిసు గాయెదుజ నిలు 

53 
నబటచునణసి న మును! (౯ 

“న పలసిననాండ కే పమునును, ఇప్పుస మాతం)ము 
"౪ ళో 

క్త 3) 
నన్ను బోనిమ్మూ, 

జంకేలో దూరమున మనుష్య పావభ్య్టని వినన్షాను. 

QA క శ ఇ కన న్ పవహ్యరత్సు మ క వములోనికి వచుచను నని గగిహాంచి 
టీ / 

pa LL తివ్యుకతి నా స. దాగి “నివు పాతీహా! వ్యాని 
క 

కుకా eas చ్ x: సప్పను. 

ట్ర అ 

పరిస్యురవత లతాగ్భృహముః నచ్చి ' మహావూాక్ను-డ 

గు బాాహస్హ్రణునితో స్వం డేవి ఎరిగిన ప నెను 

బాొాహస్తణుడు "మొదటినుండి తుదినజకు నన్ని యు సవి 

స్తరముగా. జెప్పెను. తిమ్యర తు జౌద్దథర్థ్హ్రము స్వీకరించిన 

దని విని పట్ట ట్లపు దేవి యులికిపడి “వనూ! ఇడినజలో నామె 
ల్ 



ఏ౮  శాంచనమాలం 

కుడిభుజమే నాకు!” అని యాశ్చర్యప డెను. 

మ స మేమో గ్రహింప బే కున్నాను.” 

“అట్లయిన 3 నెన్యరిని విశ్వసింప షరాదు. మసవ్యవహారము' 

మిక్కిలి రహస్యముగా నుంచవలెను. మోసలహో పోయీమి? 

“నిస్సంగయముగా నడి రహస్యముగా నుండ(గలదు. 

కాని యా విధ రప వాహము నెట్టడ్డిగింప గలము)” 

ప చస్యయముగా "బేనత చే రవ్నీంత సులు! కాని మన మహ 

'జేమి చేసినచో లోకుల మనసు మరలింపం గలము” 

“చాహ్ముణులు ప్రబలు-బె యున్న తావులం 'దెల్లం దిరు 

గుబాట:లు జనుగును.” 

“కాని మహారాజు నెడికించి యును నిలువంగలరు ? 

అందలు శే! ఛ్రవించి ఎనో నే మగనో చెప్ప౧గాలము, 

కాని యం౦డొతు వ టగుదు రనునాశ లేదు, బ్రాహ్మ 

ణా నా మనేక త్ వై. 

“రికుగలనాటుతో మకు సంబంధము లేను. ఇంక నే 

యుపాయ మైనం జెబ్బంగలరా?” 

ఒస్కియుపాయ మున్న డి. మసము బోధి దు) మము, 3 

దాచ టుడే ము. మణునాణయు we we దేవత 

లు హః వేసినా రని చూటింపింతేము.” 

ది యెట్లు చేయుదురు?! అచ్చట రతుకభటు లెంద 

లో యుందుకే.” 

“ కథారము నాది. వృతు మదృశ్య మయినప్పుడు లోకు 



"కాంచనవూల కో 

లు డచేనతలమహాత్మ్యమునే కొనియాకుదురు.ధ్మేతరులనో 

6b దుమ్ము పహును!” 

ఇందుల కుభయులు సమ్మకతించిరి. నారు వెడలిపోవు న 

ప్పటికః బాం "ద్దెక్కు_వ లేదు. ఈసంగతు లెవరికిని -సెలియబు 

చ్చశా గనియు ననసర మైనపతుమున నగరములో. గలక 

అము చవేయనలె ననియుం దము కిరువురకుందప్ప నావిషయ' 

ములు ₹ౌండనశెవిని బడరాదనియు వారు పితిజ్ఞలు చేసిరి. 

9 
క స ప్యృరత్తు, తీలగలచాటునం గూరుచుండి సర్వ మాకరిం 

చెను ఆకర్శించి చాలనే పూరకుంకోరు. ఇయం బనిలే దని 

యొకవమూాఅును, ఆభీష్టసిన్ధి “కానప్పుడు పా౦ణములత్ నేసి: 

ప్రయోజ మని యి:కొకవూూజు ననుకొని తిస్యురతు క్షు 

ఆాలుని విషయమై తీణపోయుచుండ సరివ్యురక్నీతయు (బా 
హ్మృణుంసను జెప్పుకొన్న నూటలు జ్ధసెరా నామె యిట్లు. 

భావింశను; “ ఈపరిమ్యరత్నీ గను 'నెడలంగొట్టించి పట్టమహి 

పీ. నగుట "కెంత" యవశాశము లభించినది. పట్టపు దేవి నగు 

దుశేన యామెకంకును నా'కెక్కు_నయధికారము లభించును, 

ఫొణాలుని వశపజిచుకొనుట శెక్కు_న ఏలుండును, మహారా 

శై నగుదునేని నేనే మహారాజును, నేనే మహామంతి)ని నన 

సేనాధిపతి నగుడును. అప్పు శడొకపర్యాయము మాచెదను!” 

పరివ్య రకీతీను రూపు మాపి తానే పట్టమహిషి. కాన 
'లె ననెడి సంకిల్పము కలిగిన పిమ్మట గొంతకాలము కా 

లుని మణిచిపో నలెనని యామె నిస్ధారణ చేసికొ సను, 



న 

కణాలు డింటికి జని వూచునప్పుటిి కాంచనమాల 

నాఖ్యా మెచ్చట నుంచిరి! నాథా యెచ్చట నుంటి౭8!” 

అని భేనాముతశో? బలవరించెను. 

కాలుడు శయ్య (పక్క నిలుచుండి నెన్నెలతో శాంచ 

నమాలనంకః జూచుచుంసెను. ఆమె యులికిపడినది. ఎవడో 

దుస్న శ్రష్నము గాంచి భో యవిహ్యాలయు Re శూస్యయు న్యు 

నట్లు “కాంచనమాల పడియుం వెను, కుణాటుండు మలముబ్ల న 

శయ్య సాసిపచు ఏడి 'మృుదులముగ నామెనును నిముకు 

చు “శకాంచనా, యుదిగో వచ్చినాను!” అని మాము నార 

కాంచసగమాల నోనినము చేయుచు “అ దేమి! మోకు 

చోాన న కనంబడుట లేచా? అంధత్వము నచ్చినదా!” యనెను, 

“దము శాంచనా! నాక దివ్యచతుువు లున్న ణా!” యని 

ళ్ లేవు! మో నంధథు లబునాకు. సంశయ మేల! న 

డువు(కు, ఇక్కచం బని లేదు. ఇదిగో భగవంతుండు పిలుచు 

చున్నాడు. కహ్టాపట్టుకొన్నాను: మానరు నానెంట మెల్ల గానం 

శు. మెలమెల్లగా! కాకున్న బడిపోదురు! అని కాంచన 

మాల పిలవరి" వెను, 

ఆమె ముకి) లి ఇ బాధపశుచున్నట్టు ఫు కకాలుంకు Wa 

కాను. అనావ్యశ మైన యామె శ్వేననతుము తరంగిత మళ 



ఆ”ంచఅవమూల., డం 

గనె సతిలమున టె లె కేయుచుః: బకుచుండాను. అడెడు మెల 

మళ్లిన నామెశనీరము చేతివో నిముపచు నామెను నొంత 

అఆఅ-సుచు డేను. ఆమెను నిడో చుట కోత నికి సాహసము. 

కలుగతేవు. జగలంతయు న నుత్క_ ంతొముగా నుంకుటచే నిం 

చుచున్న డి. తేషనేలి యని యతంగడు ఛావించెను. 

కాల సేవ, గోకిరము ని నుచున్నను స్వప్న వీడ తొలంగ్ని 

పోలేను, మాళినూాడికిని కాంచనమాల ని "ర్ఫులు నికు 

చునుంకోను. అమె నయ. కస్టల ఏుంకను లేచుచుం. బడు-దుం జె 

ను. అంత నథతంతు మొు' మెల్లన నతిమృదుసరమున నామె 

ను నిడ్మచ' సను. 

మల :శోాన నచ్చునప్పటికి కాంచనమాం యించుక సే 

చేతిన 3; కాని యింకను నోంజుచు “నాథా, యేమిచేసితిగ? 

ఇన నాలుగనళాములో స(ష్న మా?” యని భో గతో ననెను. 

“కానిమ్ము. మకల నిజ పొమ్ము. " అని కణాలుండు 

చాపను. ఇరువురును శయనించిరి. మిగుల బడలియు*డుట 

నతినికిం చేలికగా నిడ్బపట్టినది. ఎ౨తయత్ని ౧చినను 

కాంచనమాలకుమా(తము నిద పట్టినది కాదు. ఆమెమ 

నస్సు వికల మయ్యెను. మాటిమాటికి నామె (పాణనాధ్ధుని 

స్పృ్రృళించుచుం డెను. భయో జ్వేగములు మాతిము తొలి 

పోలేదు. | 

ష్ 



౬. “వనమాల 

సనరిచాశము ౬. 

౮౯ 

తెలవాజక పూర(మే తివ్యరతకు వనసౌథధమునికు నుంలి 
re 6 

చాడ నముసహోాకా జింకను ని|నించుచు డను. ఆమె వ 

a పోనక అశోకుని సాడసన్ని ధిని గూమ్బండి పానము 

లొత్తుచు నీవనతో విసరుచుండెను. నాతి సుక మే 

లొొ_నియుండుటచే నడుమనకుమ నిక నచ్చు చున్నను 

నతికష్టమున నిరోధించు-దు మహారాజు నిజాలే చుటు క్ వేచి 

యు౧జను. ఒకసారి యామె కొంగుపజచుకొని యతని పా 

ను మున క“కయని౨వెను. 

కొంనముసేపటికి లేచి యామె మరల నతనికి ఏవన వేయం 

జొస్పాను. ఎ. సూర్యోదయమునకు గొం:చెము ముందు మస 
™ 

"రాజా "మేభొ_ని చరాచునప్పటి కాను నాదము బాతు 

చుండెను. “నీ వింకను నిద్ర పోలేజా?” యని యతిండు 

తేచి యనెను. 

“చేడు "దేవా! నిదపోవుటకు పి లు తేక పోయినది.” 

“అది యేమి ? జేవుని జూచినచ్చితినా ?” 

“లేను దేవా! దేనుని జూడ. బోలేదుం” 

“నిప్పు వెలుపలికి. బోనుట మూచినానే.” 

“నెళ్ళినానే కాని వెంటనే మరలి రా వలసి నచ్చినది.” 

“రావలసి వచ్చినదా!? ఇచ్చాపూర్వకముగా రాలేదా?” 

“లేదు. అ దంతయు. జెప్పి లాభము లేదు” అని తిష్య 
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రకు వేగముగా లేచి మహాశాజునకు ముఖప్ఫమా శనార్థము 

పరినుళోడకము గొనివచ్చి యిచ్చెను. | 
మహాశా జేదో స్వప్నము గాంచి మిగుల నున్వగ్నుం 

డయ్యును. తివ్యరతుమాటలు వినుటచే నాతని మనస్సు 

మజీంత వ్యాకులమయ్యెను. అంత నతం ఇమ చేయుచున్న 

పని యాపాముని “సీ వేల తిదిని శా నలసినచ్చి దో చెప్ప 

వా యనెను 

“ఏ మున్నది ? భయము వేసినది.” 

“కాదుకాదు. నీవు చాచుచున్నాను. ఏమి బరిగినదో 

సరిగా పల 

“ఏమియు జే” వని తిష్యరతు ముఖప్ళితాళన సయ 

త్న ములు చేయంజొచ్చ్పెను. 

“నీవు చెప్పక తప్పదని మహానా జనెను. 

“దేనా నాకు నిజముగా భయము చేసినది !” 

“ఎవరివలన ?” 

“డవ చేను సౌధమునుండి బయలు చేతే యుద్యానము 

దాంటితినో లేదో, నికుంజమధ్యమున నెవరో కూర్చుండి 

మాటలాడుచుండుట కనుంగొంటిని. అప్పుడు నాకుం జాల 

భయము వేసినది. ఇద్దలు ముగ్గు రీసౌధమువై ఫు వన్చుచుం 
డిరి. చేవర వా రొంటిగా శయనించి యుండిరని నాఫ భి 

యము పుట్టినది. వేజొొక మాగ్లమున మరలి శా వలెనని 

యత్నించితిని. కాని (పతిమార్గమువెంట నొకరిద్దజణు మను 



౬గో కాంచననూల 

జ్ 
న! ష్య లుండరి. ఇంతలో నాశాల్మికింగ  నెంయుటా-కులు నలిని 

నవి. నానినగుమ( జభనివసు వేదో వగిలినగి. మెలిగా 

paren 5 . ప 5 ప జభ 

ని కూచునప్పటి కది చుజస ! అపకు నాకు సంశ 

ను మపహానాజుగారు నావముందనమున నాం కయనించి. 
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ఎతచుటాపులనసునుం జాజకతి యూ? 
జతి 

te అవ ననంబముటవే మజింత భయము వేసినది. అంతట 

నాకుం దత్నెరము పుట్టినది. మహారాజుగా రొంటకిగా శయ 

నించి .యున్నాసు. కావున నే నెచ్చటిషని బోవుల తనెనని 

నిశ్చయిం చుకొంటిని.” . 

వారకి నామోఃడోం గోప మున్నదని నీకల దోంచినదా”ో 

“ఎట్టు తెలియును దేనా? నే నాక విసహాయమున సాహసి 

చి యుద్యానమునై పునకు. బరుగెత్తుకొని నచ్చితిని. ఈమం 

దిరమువై పు వచ్చుచున్న వారు నావెంట(బడిరి. ఎగణ్ొప్ఫు 

తోం బరు తి నచ్చి ద్వారముమూసి గడియ వేసితిని. మో 
కాచప్ప వినంబడ లేడా?” 

మహారాజు స్వప్నములో నేవోచప్పుడు వినియుంవుటచే 

“రముణత్కాఠము విన్నాను. ఏదో డడడడమన్నట్టు వినంబ 

డిన” దనెను. ' 

“అట్లయిన గడియ వేసీినచప్పుడు మిరు విన్నారు.” 
ళ్ 

మహోగా జన్యమనస్కు_.డై “కావచ్చు” ననెను. తివ్యరతు 
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మరల ముఖపియాళనార్గము యత్నించుచుండ మహారా 

జామె నడ్లగించి వ శెవరునచ్చినారో గు ర్తింపగ్నలవా!” 

అని ప పిశ్న చే సను. 

“ఏ గింప లేను దేవా!” 

“వా శెట్లివేషములు ధరించియున్నారు?” 

“మొదలే నాకు భయము వేసినది. పెన వెన్నెలలోనంత 
యు మిలమిలలాకినది.” 

(కొంద తీటునటు నుండ. జూచితివిగదాా యొవ రేదిక్కు_ 

నుండి వచ్చిరో జ్ఞ జ పి యున్న దా?” 

ఒఒకరిద్దణు మనుష్యులు కాంచనక కటీరమునె వై పునుండివచ్చికి. స్ 

““కాంచనకుటీరమువై పునుండియా? సంగతి యేమియో తెలి 

యుట లేదు. కానిమ్ము. నీవు నన్ను. బిలువలే జేమి” 

“తలుపు వేయగానే కొంత సేపటివజకు మలి(భంశమయిన 

ట్లయినది. తరువాత మిమ్ము లెవ్రుడమనినచ్చి చూడ మారు 

నిదించుచుంటికి. సౌధములో నెట్టిశబ్రము వినరాలేదు. 

మిమ్ము నిద లేపనలెనని యొకమాలు తలంచితిన్తి మేడ 

మోం:దికిం బోణి మూచివ త్సీమని యింకొకసారి తలంచిఖిని. 

నిశేషు మేమైన నున్నయెడల దేవరవారిని నిదిలేప నెంచి 
తిని.” 

6 మేడమిందికి వెళ్ళినావా? ఏమి కనంబడినది?” 

ఏమియు. గోకంబడ లేదు.” 

“ఎంతమాత్రము కనబడ లేదా? ఇం౨దజు మనుష్యు "లె 

5 
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చ్చటికిం బోమయుినారో ?” 

కరక రిద్సణు పట్టపు దేవి సౌధము ప్రక్కగా. బోయిరి, 

“సౌధము ప పక్కగా? బోయిరా? కాక సౌధము లోనిే 

పోయినా” 

“సరిగా జెప్పలేను. అంతవజకు వెళ్ళినారు. తరువాత 

వారు నాకు. గనయబడ లేదు.” 

“వాల సందేహము కలుగుచున్న ది” 

“ఏనియభి[పాయము నాకు Pras లేదు. రా రాతి9నాకు 

జాల భయము వేసినది!” 

నిట్టూర్పు విడిచి “6 భయపక్షుటకు. దగినంత కారణము 

న్నిదని మహారాజు టి రాధగుప్తుని బిలిపించి 

యావిషయమును బరికోధించి కనుంగొనవలసిన దని మా 

జ్ఞావించి (ప్రాతఃక్నత్యములు నిర్వర్రించుట్న కె లేవభోయెను. 

ఆవిషయమె తనసౌధమునం చేమియు( జేయవలవని తి 

మ్యరతు పార్టి ౧చినను మహారా జామెమాట విన లేదు. 

అ 

మహారా జూనలికి. బోవగనే రాధగుస్తుండు సైగచేసి రాణి 

నేకాంత ప్ప దేశమునకు గొనిపోయి “మరల జమత్కాా 

రము చేయుచున్నా రా యేమి?” యనియడిగను. 
“తెలియ లేదా?” 

“ఎనరినినాశనము చేయుటకు?” 

(మొదట పరివ్యరతీతను. తరువాత జేత నయిన యెడల 
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కు ణా లుని. ” 

ఊపరిమ్యరవ్నీత చేసిన యపశరాథ మేమి? పట్టపు దేవి యన్న 

మూకుం గిటుచా?” 
టా శ 

శకంముకిమును తాగి వేయుట మంచిది” 

4కుఃనాలుని మోదం గోస మేల” 

శబొాద్గఢర్శ మునలంబించినది మొదలు నహారాజున కాత స 

నిమోంద మిక్కిలి భ కి అతసి నెచ్చటికయినను బంపివే 
-——_0 

యుట యవసరము.” 

ఈతతక్సళిలకుం. గాదుగద)” 

66ంబింబిసారుని వంగములో చేవిథ తతుశిలాజలము త్రాగ 
GC 

లేదు?” 

4 తెలిసినది. అట్లయిన కుణాలు(డు పరిమ్యరథీ.తను బట్టుక్రొ 

ని యున్నా ణా?! 

ఆం తే కాదు, 

ర్ 

నాధగుప్పుయు కొంతసేపటికి మరలి వచ్చి (ఏమియు సరిగా. 

'జెప్పజాల కున్నా”నని మహారాజునకు ఏన్నవించెను. 

మిగుల నౌత్సుక్యముతో నతని కోసము నీరీఖీ౦చు చున్న 

మహారా జీమాటలు వినునప్పటికి కోపము చెంది “నావాకి 

టనే యెనరో గుమిగూడగా మో గది యేమియు గనిపెట్ట 

లేకపోయినారు. మోవరటి మంత్రులతో రాజ్యముచేయుట 
"శీవలము వీడంబన!” మని పలిశెను. 



జ్” కాంచనమాల 

రాధగుస్తుం డవనతవదనులై. యి ట్లనెను; నే సేమియు6 గ 

ను(గొన లేకబోయినాను. కాని శై పతహాక్యే నీస్ ఘఏ9ముగా 

గనుంగొనంగలను, గుమిగూడినవారిలో? కల కాంచ 

నకుటీరము వై పునకును గొండబు మహార్యా సౌదము నై 

పునకు జనిరి, తమరు వారిలో నెవరినై నను బిలిపించి యడి 

గినయెడల ననేకవిషయములు బయలుపకును. విరినేవకులను. 

కొంచుకులను విడివిడిగా నడిగినాను. వా కేమియు చెప్పినా 

రు కాను 

“చెప్పలేదా?! శిర క్ఫేచము చేయిం చెదను,__కంచు*, నివు 

నీఘ9ముగాం జని మహానశాజుగాపస మిమ్ము స్మృరించినారని 

పరిష్యరథీ, తాచేవితోడను కుణాలుని తోడను జెప్పుము,” 
కంచుకి తోడనే వెడలిపోయెను. మహారాజు మంత్రి తివ్యు' 

రతు.____మువ్వురును గత రాతొమున జరిగిన విషయమును జ 

ర్చింపంజొచ్చిరి. తిష్యరక్షుయు ముం క్రియు మహారాజుభయ' 

ము నాత్సుకమును నృద్ధి చేయుచుండిరి. 

అ 

కొంచుకి కాంచనకుటీరమును బ వేశించినంతనే బల్టీ పలికె 

ను. వామభాగము గాకి కాకా యని వికటముగా నటుచె 

ను. చీకో(గద నోటినుండి ర_క్షబిందువులు కాంచనమాల 

యెదుట రాలెను. ఉత్క_ంఠతో నామె కుణాలునికొజుకు న 

లువంక ల జూచెను, తొలుత గంచుకి కానంబడినంత నే యా. 



కాంచనవూల ఇనా 

మె కతండడు యమభటునివలె. దోంెనుం త త్రరపాటుతో 

నామె భ్నర్తపార్మ్వమున కరిగి నిలిచెను. మహారాజు నాదే 

శము విను నప్పటి కామె కళవళపాటు వృద్దినొండను. కు 

ఈాలునకును గొంశాముత్క._౦ఠ జనించినది. అతండు మహో 

రాజసన్ని ధికి బోవుచుండ కాంచనమాల త బేకదృష్టితో 
నాతని మూరగ్గమునెంట, జూచుచుండెను. భ ర చూపుమేర 

దాయఠి నంతనే మామె చదికిలంబడి యి(క హృడయెశ్యరుని 

జూడనేమో యని భావించెను. 

పో 

కుణాలుడు మహారాజు సన్నిధిని నిలిచెను. ఆతనియుత్క_0 

. ఠను మానముఖమును నుపలవ్నీంచి నుహారాజుసె గ మాశ్చ 

ర్యపడి భీతి నొంది కుమారునితో నిట్లనెను. (/కడచిన రాతి 

కొండబు రహస్యముగా నేదోయభిపొయముతో నీసౌధో 

ద్యానమున గుమిగూడిరి. వారి చేతులలో శస్త్రాాదు లుండె 

ను, కొండటు నీ మందిరమువై పుగాం జనిరి, వా కెవరో నీ 

కుం చెలియునా?”” 

“తెలియదు. తిష్యురతూ దేవిగారి నికుంజమునకు వచ్చితిని.” 

+పీవా!” 

చి లేము.” 

“సశస్ర్రముగానా] 

“అభినయమునకం బోయిన నేపథ్యముతో, 
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(అకుయిన క్స్ వభినయా౨తమున నింటికిం బో లేదా)” 

(వెళ్ళినాను. అచ్చట జాబు నోనంబడినడి, 

నరు వా?సిన ది? 

“పరిమవ్యరవీ. తా దేవి వాశవలె నుండెను.” 

“పరిష్యరతీత దా?” 

(చి తము” 

(నే ననుమూనించిన శి యయినది. మహారా 

న్న చదేషి?మని మంతి పలికెను, 

బ్రింతగల్లోం బ్రతీహారి పరిమ్యరతీ తా చేవియాగమనమును ని 

వేదంచను. సముచఛితొనరముతో మహారా జామెను దన(ప 

క్కు గూగ్బ్చండ( బట్టుకొని “దేప్కి సీవ్ర నిన్న కుణాలుని 

తిష్యుర యూకుంజమునకు ర మ్థుంటివా” యని యడిగెను. 

ఒకుణాలున"? ర మన లేదు.” | 

మహారాజు మంత్రివంక జూచి కుణాలునితో (“ఆయు తేర 

మేది!” యనెను. 

ఎచ్చట, బడవై. చితినో గుర్వు లేదు.” 

ఇట్టిమాటలిచ్చట. బనికి ఆ*వు, నిజము చెప్పు; మహారా 

జుగారి శయన గృహము దగ్గజకు శ స్తి పాణులెనరోవచ్చిరి. 

అందులకు నిదర్శనము మీాజాబు! అని మంతి యనెను. 

జాకి న క సడ్ధరరమ 

మహారా జిట్లనెను “ల్లదేమి కుణాలా! నీ తండిని వధింప 
వచ్చిన వారిని నే'డు విచారింతురు, అందులకు నీవు పట్టు 

చలతో నిదర్శనములు సంగిహించుటకు మాణుగా వారిని 



కెంచనమూాల గా 

గమ్మిి వేయ: జూచుచున్నా వే!” 

“నేను దోషిని గాను. ఎన్వగిని గమ్థుం జూచుట లేదు. 

కాని తమరు నామాటలు సంపూస్మముగా నవభరింపతేవు.” 

ఈ జ్షలవిషయములో నీ కిం శేసిమాటబ లుంకునో నాకు. జెలి 

యకున్న ది.” 

“జరిసినసంగతి యిన. వాత పరివ్యరవీ,తా దేవి దయినను 

జాబు పంపినది తివ్యర మా దేవి.” 

“ఆఅంమలకుం బమాణ మే?” మలి మంతి) యనెను. 

“తివ్యకకు కుంజగ్భహములో నిన్న నాతో నన్నది.” 
“అట్టయిన తిమవ్యరతి.ను నికుంజగ్భృ హములో. జూచితివా 2” 

“అనను.” 

మహోరా జసహ్యభానముతో తివ్యురతువంకం జూచెను. ఆ 

మెనడనము వినర మయ్యెను, పిమ్మట నామె “డేవాా భ 

యముచేం దమ కంతయుః జెప్పనై తిసి, చేను బొడ్డదే వాయ 

తశనగములను సందర్భించుటకుC గుమారుని వెంట. బెట్టుకొని 

పోవ నెంచి రమ్మని జాబుపంకితిని,” అని విన్న వించను. 

“సరిమ్యరతీత యతురములు సీ కెక్క_డనుండి వచ్చిన?” 

వని మహారాజు ప్రశ్న చేసెను, 

అన్షూనముఖముతో నామె * పరివ్యరథీ, తా బేవి చేవ్రాలు 
చేయక చిరునామా వా్రాయక యిట్టి యుకే రము లనేక మి 

తసలకు? బంపుచుండు”” ననెను. 

ణక సహింపం జాలక పరివ్యర కీ త యిట్లనెను. *మహోరా 
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జ్యా ఇంక నే నిచ్చట నుండంజూలను, తమరు బౌద్ధధర్ధుము 

స్వీకరించినప్ప(టినుండియు నాపై. నిష్టములేనట్లు కన(బడు 

చున్నారు. దుర్మార్లు లీతరుణమున నాకుం గీడు చేయ య 
త్నించినారు. దేహా మారు ప్రభువులు, బాగుగా విచారిం 

పుడు. నే నిశ నిచ్చట నుండి లాభము,లేదు.” ఇట్లు చెప్పి 

యామె తొట్రుపాటుతో నచ్చటినుండి వెడలిపోయెను. 
కుణాలునకు(. గొంత సేపటి వజకు నోట నూట రాలేదు. 

మహా రాజు[మంతి) తివ్యరక్షయు నించుక నేపు పరస్పరము 

ముఖములు చూచుకొనిరి. ఇంకను విచారింపవలపసినది 

కలి” దని రాణి పలికెను. 

పరిష్యరవీతయే తన పొణనాశమున క్రై పియత్నించిన 

దని మహారాజు సంపూర్ణముగా నమ్మెను. ఈయ భిపాయ 

మతే(డు వెలిబుచ్చుటకు. బూర్వమే నగరమున విస్థవ ఘు 

ప్పతిల్లెను. అందబును దొటు)పడుచు మేడమై కెక్కి వా 

చుసరికి కక్కుటా రామము భన్మీభూత మగుచుం డెను. మహో 

రాజు ఛార్యవంక 6 జూచి “అది వారిపని కాదా సై? 

యనెను, 

“విచారణలో 'దేలినట్లు చేయుండు, నామాటలతోం బరి 

లేదు 1!” అని యామె బదులు చెప్పెను | 

మహారాజు కో)థధాంధు(డై మంత్రివంకం జూచి మా. 
తొ మందిర మరికట్ట వలసినదని యాజ్ఞావించి విప్లవము న 

చుటకై నగ రాభిముఖముగా6 జనెను. 
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ఇట్టి మహో కోలాహల షు. మున తిష్యరత. యూరకుం 

డలేదు. ఆమె పురుషవేషము ధరించి పది పదునిద్దజు సై 

నికులను వెంటం గొని కలకలము జరుగు చోటికి సూటిగా. 

బోయి యందుండి తప్ఫించుకొని మహామాత్య బా్రహ్థుణు 

నియిల్లు చేరెను. అమాత్యు(డు కల్లోలమును జేవీ యేమి 

యు నెజుంగనట్లు నిశ్చింతముగా గృహములో. గూర్చుండి 

యుండెను, తి ష్యరత్ష, జన సంఘమును భేదించుకొని పోయి 

యాక స్మికముగా నాతనియింట. జొచ్చెను. మహామూత్యు 

డు నిన్థాంత పోవ నామె యిట్లనెను. “(పురుష వేషముతో 

నున్నాను గాని నేను బురుషుండను గాను. నాపేరు తిష్య 

రత. నానికుంజమున. గూర్చుండి మారు పట్టమహి మీయు. 

జేసిన యాలా*చనము విన్నాను, మారే యీోాకొల్లో లమునకు( 

గారకు లని మహారాజునకు విన్న వించితిని, మిారు జీవింప 

దలంచితిేని వృత. మెచ్చట నున్నదో చూపుడు, చూపి 

నపతుమున మిమ్ము నిరాతంకముగా నగరమువెలుపలకు( 

బంపెదను. అట్లు కాకున్న నిష్పుడే మహారాజు గారిసన్ని ధికి 
గాొంపోమెదను. మోకు చాణదండ నము విధింపంజేసెదను. 

బౌద్ధ ప్రభువు రాజ్యములో బ్రాహ్మణు లిక నవధ్యులు 

కారని తెలిసిఫొండు 1” 

చా)హ్మణు(డు భయముతో ననుమానముతో మతి గోల్పో 
యి యొక్మ మాటయు( బలుక లేక యామెకు సురంగము 
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ఖము చూపెను, తివ్యరతు యతనిని వెంటంగొని నగరము 

వెలుపలి గరి గను, అచట (బ్రాహ్మణు నోరు తెజచెను. 

పరిష్యరవ్నీత కట్టిగతి పత్రైనో యతని కామె ెలియం జ 

సప్పెను, అతంస చేతులు జోడించి నానానిధముల నామెను 

సుతించుచు బతిమాలుకొని తన కృతజ్ఞతను వెల్లుడిచేసెను. 

తివ్యరతు యతనిని గంగాతీరమునకు. గొనిపోయి నేటి 

నుండి నేను జెవ్పినపికారము చేయునట్లు పిమాణము చే 

యు” మని నిర్బంఫించెను. 

(పమాణము చేయించినతరువాగ ణివ్యుర తు. మరల నిట్లనెను 

కుంజరకర్తా, మీరు, తతుళిలకుం బొండు, మాతో నాకుం 

జాల పని యున్నది. నాపోణము లిచ్చి మైనను మాకు మే 

లు చేసెదను,” 

కుంజరకరుడు నమస్కారము చేసి వెడలిపోయెను. తివ్యర 

త తన సౌధమున కరిగెను. 

౬ 

అకోక కుణాలుల పరాక)మముచే విస్థనము వెంటనే శమిం 

చెను. కుక్కుటారామమున నగ్ని నిర్వావిత మయ్యెను. కాని 

బాడ్డథరమున శకెట్టి యపయశము వాటిల్లిన ది! బ్రాహ్మణు 

లదేనతలు జాగరూకులై యున్నా రా యేమి? నా స్పికుల నటీ 
వృతుమును దేవతలు హరించినారా ! మణి వృక్షము దొరకి 

నది కాదు. అశోకుండు కుణాలుండు ఉపగుప్తుండు మొద్మలగు 
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బాళ్లపముఖు లెల్ల వివణ్ణనదనులై భోజనము చేయకుండ 
వృశుముకొటకు విచారించుచుండిరి. ఇచట తిమ్యరతు మహో 

రాజువృకాంతము'దెలిసికొన 'మాటిమాటికిని సేనకుల నంప్ప 

చుండెను, మహారాజు రాలేదు. తిమ్యరకు అకోకుని దర్శిం 

నలెనని పోర్గనము డదెలిపెను. అతంకు ఏ సమ్మతించి బోధి 

మంటపమునకుం బోయి యచట నున్న వారివలెం దానుసై త 

విచారపసచుండెను. కొంత సేపటికి తిమ్యరతు. యిట్లనె 

ను; “దేవ్యా భగనంతు'డగు అనలోకి తేశరు(య మనయ 

డం బృనన్న డయినాయం బుస్థబలముచే చే నిషుజ యా 

బోధనృ తుమును 'దెప్పించ(గలను, త్రమరు కొంత సే సెపు మఠాొ 

యతనమున కెచ్చటికై నను బోయి ధ్యానము చేయుచుండు. 

' వివ్యరత. బోధెన్ఫవ. మున్న చోట. గహార్చుండి తీన 

ముగా ధ్యానము చేయ(జొచ్చెను. (క్రమ([క్రమముగా బోధి. 

వృక్షము పైక లీేనంచొడం”ను. భూమిని బిడ్దలుబేసికొని 

యాబోథిదుమము గల స్టైెకిజూపసాగెను, తివ్యరతుక 

జయ మగులగాక యని నలువంకలనుండి ధ్యనులుప్ప తిలైనుం 

వృతుము య ధాస్థాసమున సంస్థావిత మయ్యెను. దేవతారా 

ధకుల ముఖములు వాడిపోయెనుం బౌద్దులజయధ్వనులు ము. 

న్నుముశ్తైను. 

అళోకమహో రాజు ముద దలగబౌద్దు లెల్లరు తి తివ్యరతుచుట్టును 

నిలిచి జయధ్యనులు చేయసాగిర, పగుప్పు డాసభలోనే. 

తివ్యరతును “అర్హతను” జేయ (బస్తావించెను. ఆమెకు. 
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“అర్హ తి” దిఠ నొస నవిమ్మట నతెండు తనజీవితము ధన్య 

మయిన కంచెను, అంతట మంతి) సద్గర్శవి ద్వేష ణియుం 

బత్పోణ హరణోద్యోగినియు. గుటిలన్నరనయు నగు పరి 

మ్యరశ్నీ తకు మూజునా బుస్టమతియు. బతిపరాయణయు 

ధర్మానురాగిణియు రచుణీకుల లలామయు నగు తిప్యరత్ష 

జేయుపస్తానన తెచ్చెను. తస్థ ఇమే 

యామెకు బట్టమహిషీని జేయ స్థిరమయ్యెను, అంతే కాక 

'పరిమ్యరవీతను పొండ్ర నర్ధనదుగ్గ్లములో బందిగమునం దుంచ 

వలెనని తీర్మానము జరిగను 

ను మహో రాక్ష గాం 

లొ 

ఈవిడ యోల్లాసములో తివ్యురతు మాటిమాటికిని కుణాలుని 

సై. దృష్ట సారించుచుండెను, కుణాలునిముఖమున నాజుగు 

పృయే యాయనాడరభావమే యావిరక్సియే యామెకు గోచ 
'దించుచుం డెను, 

క్ 
తరువాత నాలుగ దు దినముల కామె కభిషేకము జరిగను. 
తక్కిన రాణులవలె తిమ్యరకు యంతఃపురమునకు మాత్రము 

యజమానురాలు కాదు; సామాీజ్యమున కధీశ్వరి యయిన 

ది. వయాజ్ఞయయినను అశోకతిష్యరతులపేర నడచుచుం జె 

ను. ఆలోచనాసభయందుగూడ నామె మహారాజున కెడ' 

మపిక్కం గూరుచుండును. దోహ మేమియు జరుగకుం 
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డుటశై_ అకోకు(డు తివ్యురతా దేవి మందిరమున నినసించూ 
చుండెను. కాంబట్టి యప్పటినుండియు తిష్యరతయీ మగధ 

సామాజ్యమున కధ్గీశరి యయనది. అంత;పురజనులును 

మరంతులును సభాసదులును నామె యాజ్ఞానువర్నులె మెలగు 

చుండిరి. లంత యేల! అశోకమహోరాజు సయిత మామె. 

మాటచొప్పున నడచుచు౨డెను. “నాయభీస్ట్ర "మెట్లు స-సిగ్తి 

నొందు” నని తి తివ్యరవీ, నిరంతరము ల 

థి 

తిష్యరతుకు రా; జ్యూభిపే.క మయినది మొదలుకొని చౌద్దధ 

రము మిక్కి_లీ నృద్ధి నొందడ(జొొచ్చెను. (పాసాదమున ధర్మ 

సభ నొకదానిని స్థాపించిరి. భగవా౯ ఉపగుస్తండు తత్సభా 

పతీ. అశోకమహారాజు కుణాలుండు తిష్యురతు. రాధగుప్తు. 

డు సందలి(పధానసభ్యులు, బోధిన్ఫత. మలౌొకికముగా నావి 

ర్భవించినదాదిగా బౌద్ధులు తిప్యరతును బుద్ధిమతి యనిపీమ్ 

చుచుండిరి. అసభలో మహారాజు ఉపగుపు డును దమతమ 

యుపాసనలనుగూర్చి సమోశుచేయుశుందురు. రాజకార్య 

ములనుగుజించి మంత్రి కళవళపడుచుండును, కావున బౌద్ధ 

ధర్మప్రచార భారము తిష్యరతుమిందను న జు. 

బడినది. రాజకార్యములం డామె యతనికిం 'దోడ్చ్పడుచ్ల 
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మహారాజుశోయాని ఉపగుప్తునితోలాని యతని కభిపాయ 
ము కలిగినయెడల నతనిపతము సమర్ధించుచుండును. దేని 

వే సద్ధర్థవృద్ధి యగునో చేనిచే చేశ చేశాంతరములకు 

“అగ తులు” న్రకితు లగుదురో చేవిచే బియుకులస౧ఖ్య 

సాచ్చునో చేనిచే (శ్రమణులవిడ్య యున్న తి గాంచునో 

బేనిచే శ్రానకులసంఖ్య ఇంపు చెందునో బేనిచే మఠము 

లెక్కునగాస్థాపింపంబకునో యెుర్ధానిచే చై త్యములు పతిని 

తము లగునో బున్దదేవుని విహారభూమి *ల్లరును వగినట్లు 

సనార్హినింతుకో నాశ్స్రిక విజ్ఞానసభ జయప్రద మగునో 

మాన వచికి త్సాలయములు పశుచికిత్సాలయములు సంన్ధా ఏం 

పంబకునో బుద్ధ చేవుని నఖ కేశాదులు సురశ్నీతము లగునో 

“దంతయా తా” ద్యుత్సవములు పంపొందునో “మిిశరణ 

ముల” యెడ లోకులమనస్సు లాకృష్టము బగునో మాయా 

విషయములం చెల్ల నామె (పయత్నఫూన్వకముగా కుకాలు 

నకు దోడ్పడుచుండును. తనయెడ నతనికి గోరనము జనిం 

చువిషయములం 'దెంతవమూ(త మా మెళోపము చేయుట లేదు 

జ 

కాంచనమాల యాసభకు వచ్చి కుణాలునితో తివ్యరక్షుతోో 

ఉపగుప్తునితో సంపతించు చుండును. ఆమె యంతఃపురము 
లో నెక్కువగా నివసింపక శేయుంబవళ్ళు నగరమున సా 

మాన్యూల యి?డ్షః బరిభ్యమించుచు భితుకులకు భితములి 
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చ్చుచు చాలకులతోను చాలికలతోను గలిసి సద్ధర్థ్ధుము వై 
పునకు వారిమునస్సు లాకర్లి ంచుచుండెను. ఉపగుప్తుడు కు 

క్కు_టా నామమున 6 గూరుచుండి బాన్షమండలి కుపదేశము 

లొసణునాశడు కాంచనమాల యనహీతీచితే యె భకి తో 
నాయుప బేశము లాకర్షించుచు మజునాండు సతి చేటయం 

దు గృహమునందు నోన్టమున ఎదు నాయుప బేశవాక్యముల 

ను నెచం జల్లు చుండును. స్థన విద్వేష లగువారి మెడ 

నామె శెంతమాత్రము కోపము లేదు. నారికి శ్రమ కలిగిన 
ను న్యాధివచ్చినను నన్నము దొరక కున్నను జేత నయిన 

స్లామె వారికి సాయము చేయుచుండును. అనుదిన వశామె 

స్వహస ములతో సంఘమునకు” భోజనము పట్టుచుండు 

ను. శోకము వ్యాధి నై రము నుంగుతావుల కామె చనుచుం 

డును, ఎవ్వరినిగూడ నామె పరులనుగా ఛౌావింపదు. ఇతరు 

లు సుఖపడుచున్న నాముకు సుఖము, ఇతరులు దుఃఖంచుచు 

న్న నామెకు దుఃఖము. ధ ర్మాలయములు చికిత్సాళాలలు 

మశాయతనములు మొదలగు పిదేశములం దామె సంచ 

నించుచుండును. వే యేల? ఇతరుల$ సమై యామె మొక 

నిఫముగా( దన్ను మజిచిపోయినది ! మహారాజు కాంచన 

మాల ధర్మ(ప్రవరనమునకు మిక్కిలి సంతసించి యామె 

ష్. జేది కోరిన నది నిరాటంకముగా నిచ్చుచుండ వల 
న దని ల టన కాజ్ఞావీం చెను. 

కాంచనమాల నడవడిని. Res 5కు ణాలుండు మహారాజు" తు 



౮ాం కాంచననూల 

దకు తివ్యురతుయు నగరమున బరిభమించుచు నాధథివ్యాధి 
వీడితుల దుఃఖములను నివారించుచుండిరి. లోకులు కాంచ 

నమాల ేనత యని భావించుచుండిరి. నూతనధర్మప)చా 

రమునకును నార్హుల దుఃఖనివారణము కొజుకును బవావుక 

జనులకు నిర్వాణదానమునకును భగవాన్ శీ అవలోకి తే 

శ్వరుండు రమణీహాపమున పాటలీపుత)నగరమున విచరించు 

చున్నాండ డని జనులు చెపుకొనుచుండిరి. 

3 

ఈవిధముగా సంవత్సరము గడచిపోయినడి. మగధమహో 

సామాజ్యమున నెన్నో మార్పులు జరిగినవి. పాటలీపుత” 
నగరమున సద్ధర్గ్థు విరోధు లెవ్యరును లేరు. ఎల్లరు మా 

ర్పు చెండికి గాని తివ్యరయా దేవి మన కనుమా త్రము మాటి 

నది కాదు. పుణాలుని మోహ “పట్టుటకై యామె యనేక 

ప్రయత్నములు చేసినది. అతండు చలింపశేదు. "కావున వా 

మె తీనమసస్సులోనిమాట యతనియెదుట బహిరంగము 

చేయ సాహాసింపలేదు. ఈవిధమున వత్సరము దాటిపోయి 

నది. తీమ్యరశు వివిధ[ప్రకారముల నిభృతపి దేశములం దత్త 

తిని గలిసికొన యత్నించుచుండెశు. ఒకప్పుడు తనమందిర 

మునను వేజొకప్పుడు కాంచనకుటీరమందును మజియొక 

ప్పుడు గంగా తీరమునను నొక్కసారి యుద్యాన మధ్యమున 
ను నొక్క_పర్యాయము కుంజవనమునను నతనితో సంభా 



'కాంచనవూల ౮ాం 

షింప యత్నించును గాని నోరు విప్పి యేమియు. జెప్పు గ 

లుగగనది కాను. ఒకనా-డుమాత) 'మేకాంతప౦ దేశమున 

కుణాలుని జూచి తివ్యరతు. జాగరూకతతో నలుదిక్కులు వి 

లోకించి *కుణాలా, నీ కేమియు బోధపకుట లేదా? 

యనెను. 

కాంచనమాల సమకూర్చు సంఘభోజనమునకుం చాను బో 

వలసియుండు నని కుణాలు. డచ్చటినుండి లేచి వెడలిపో 

యెను. అడిమొన లామెతో నిర్భనప ప్ర) దేశమున స సంభావీంచు 

ట కత డెన్న లండు నమ్ముతింపలేదు. ఒక వేళ నామ యొంటి 

గాం గనంబడినచోం. దోడనే యతండు వేజొకవమూక్షమున 6 

జనుచుండును, 

జ 

ఒకనాండు తిష్యరతు అశోకుని పా9చీన సౌధమున ననగా 

శేళీగృహమునకు? జని యం దొకగది వివిధవిలాస సామ 

గులతో నలంకరించెను. పచ్చిశృంగారపుబొమ్మలు గోడల 
పె వేలాడ దీసి విపధ వవ భూషలతో నామె యలంకరిం 

చుకొని బహిరంగమైన యాజ్ఞాపతీ)క ద్వారా కుణాలుని ఓ 

లువనం పెను. మజోరాజునానతి నుల్హ్లఘీంచుటకు వీలు లేదు, 

కావున నతం డచ్చటికిం బోన బయలు చేతను. 

కాంచనమాల యొచ్చటినుండియో యాకసిశముగా వళ్ళి 

తోవ కడ్డము నిలిచి “నేడు మోారెచ్చటికిని బోవల” ద 

6 



౮ె_9 "కాంచననమూల 

బలవంత పెళ్సైను. అజ్ఞాపద్రిక నతడు చూవినను కాంచన 

మాల లత్యుము చేయలేదు. నే. డామె గట్టి పట్టు పట్టినది. 

ఏలనో యేమో యామె చెప్పలేదు. అంత యాందోలన 

“వందుఐకో యావమశే సలియ లేదు. అతండు 'నెడలిపోవుట 

కాము యేవిశముగను సమ్ముతింప లేదు. కాంచనమాల నత. 

డు బహూువిఫముల మజనింపం జూచి తుద కిట్లనెను, “కాం 

చనా కుక్కుటా రావుమునకు( బశ్చమమున మామిడితోంట 

నడుమనున్న పుమ్మ_రిణతీరమందు ;రోగగిస్తు.టై యున్న 
"బాాహ్జ్డుణ బాలు, డ్పాటికి మరణించి యుండును. అంతివు 

దశలో వానిని జూచి వచ్చి చాలసే పయినది. నీవు పోయి 

వానితండి నూజిడింపుము.” 

“సరే మా సెచ్చటం గూడ నెక్కునసే పుండక శీఘిము 
గా నచ్చటికి రండు !” అని కశాంచనమాం బయలు వెడ 

లెను. 

౫ 

కు గాలుని శిరస్సు మో౭ందుగా.6 గాకి కాకా యని యజ 

వాను. అతండు కొంచెము దూరము పోయునో లేదో (కూర 

సర్ప మాతని(త్రోవ కడ్డముగాం (బాకిపోయినది. దూరము 
గా సక్కొ_.కూతేలు వినంబడినవి. కుణాలుండు నిర్దిష్టస్టానము 

చేరి చూడగా నంతఃపురము వీలాసదవ్య పూరితమై యుం 

డెను, 



కాంచనమాల ౮౩ 

గదినుండి గదికి. బోయి తుద కతండు ఛయ్యాగృ్భృవహాద్వార 

ము చేరెను. అడుగడుగున కాతనికి గనోడలమిోంద జుగుపా, లే 
కరములగు చితిపటములే కాసనచ్చుచుం డెను. పడకటింటి 

నోడలమిో-ద నతి (వ్రిజా'శిరము లగు పటములు । వేలు 

చుండెను. నాలు గోడలకును బరస్పరాభి ముఖముగా 

నాలబ్లు పెద్దయ ము లున్నవి. aE విచి(తాంగ 

రాగవిభూపితమై తివ్యరతు గదిలో నడుమ శయ్యపై విరా 

జిల్లు చున్నది, ఆయగములలో నామెపతిచింబము లనంతే 
య (ఉం శ 

ములై యర్థనగ్నయగు తివ్యరతును బడళ్ళించు చున్నవి, 

రుణాలు. డడిమాచి మరలెను. శోషనే తిమ్యరతు య్యా 

తిలోనే పరుగాట్టిపోయి యతని పాడిసన్నిధిని వాలెను 

వాలి తన యనాచ్చాదిత హృదయము నతని చరణముల 

సై నుంచి పాదద్వంద్వుము గట్టిగా. బట్టుకొనెను. సర్పము 
= o లు లు > 

"కాలికి. జుట్టుకొన్న-వో మనజు6 డెట్లు సాడము విడలించా 

నో యఫ్రే యతండు తిష్యరత్షు. నావలికిం ద్రోసిపుచ్చి వెన 

దిరిగి చూడక గంభీరగమనమున నచ్చటినుండి వెడలి పో 

౬ 
ఇవాల సేపటికి తిష్యరతృ.కు, 'దెలివి వచ్చినది. కాలభుజంగినివ€ 

లేచి నిలిచి యామె శిరోజములు సవరించుకొని కుణాలు(డు 
చన్నమార్లమువంకం దీ[వముగాం జూచుచు *ఆకన్నులు!_” 
అని నేలపై -బడి దొఠలెనుం 



౮ళ కాంచనమాల 

“ఆకన్ను లొకానొకనాడు ఈలాగున కాలికింద నలగ 

వొ)కక్క పోయిన యెడ ల తిష్యురశును గాను!” అని యీమె 

తలపోసెను 

తిప్యురతు. మరల నెప్పటియ ట్లయ్యెను. ఎకి యాందోలన 

ము జరుగనశ్లే యామె పనరిించుచుండెను. పూర్వము 
వలెనే జరిగెడి ధర్ధస భాధి వేశనములలో నామె రుణాలు 

ని పతుము సమస్థ్రంచు చుండెను, బొడ్గధరగము కొటు కామె 

యు త్పాహముత్ోో బని చేయుచుంగోను. మై కి మృదువుగా? 

గానంబడుచున్నను హృదయమున. బరాభవాగ్ని రవులుచు 

నే యుండెను. ' ఈవిధముగా( గొన్ని మాసములు గడచిన వి, 

ఒకనాడు తేషేశిలానగరమునుండి య శ్వారోహియగుదూత 

ముకం డరు బెంచి యారాష్ట్రమున రాజదో9హము వలచే 

షన దనియు కుంజరకర్టుండు దోోహులగే నేనా నాయకు(డనియు. 

న్న వించెను. ఉత్తర 'మండగానే మహారాజు మిక్కిలి వ్యా 

కలప డెను; పాటలీపుతనగరమున యుద్ధ ప్రయత్నములు 

వరుగ6 జొ "చచ్చెను. కమ్మ్మర వా “దేయుం బవళ్ళు. 

కణర ణ కబ్లములు వినవచ్చుచుండెను. లెక్క లేకుండ ఖడ్గ 
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ములు తయారయి యాయుధాగారము లందు గు స్త్వము లగు 
చుండెను. పెద్దపెన్ద వెదుళ్ళుకోసి ధనుస్సులు చేయుచుండిరి. 

మత్తేభములను బంపనలసినదని మణిప్పుక సొండివ 

ర్గన' అంగ ఓ) విదేహసమకట (ప్రభృతి (ప్రదేశముల 

సామంత ప్రభువులకు మహాోరా జాజ్ఞాపతోకలు పంపినా, 

"వేలకొలంది గుజ్టములత్ నశ్వాశాలలు నిండిపొవుచుండెను, 

డ౦ంగు లహర్నిశము రథములు చేయుచుండిరి, పాటలీపు 

త్రము రేవునకు నచ్చు నాహారపదాక్థము లన్నియు యుద్ధ 

ముకొజకు. గొనిరి. నానా దేశపీకులు, సెనికులుగను సేనా 

ధికారులుగోను నియోకతులగుచుండిరి. నగకోపకంకమున 

'భోటు 'లెబ్లరు సర్వచాయున్థాభ్యాసము చేయుచుండిరి. యు 

దోపి రాణాములను గి గొనిపోవుటకై. శకటములను నొకిలను 

గొని నచ్చుచు౨డిరి. బేశమున? నోలాహలము (వబలెను. ఇం 

క తతశిలానగరమునుండి దూశసై దూత యరుజెంచుచుం 

ఉను. ఎనరినోట విన్నను నొక శ్ర సంగతి. SP ss 

పోయినది. వుబునాం జాగా మము పోమునదిః ఈ(పాంత 

ము రాజదోొిపహూులచే. జికే_నడి. బ్రాహ్మ: సులు ముతోయు 

లు నిచ్చట సమా వేళ మయినారు . బౌద్ద దేవోయశనముల 

నన్నిటి నున్ఫూలించి Was యా శ్చములలో బొద్దు 

లను బలియిచ్చుచుండి ర” అని కెలియవచ్చుచుం ఉను 

పాటలీపుతమున నంతయు స-సిద్దమయినడి. నేనానిని నిర్మ 

యించుట'కై మహారాజు మంతు్యలను బ్ర)థాన వరకు 



౮౬. కాంచననూల 

ను బిలివించి నభ చేసెను. వ్రయపుతు9. డగు కుణాలుని 

బంపుటకు మహారాజు సమ్ముతింప లేదు. మంతి” చూవిన 

యుక్తులు నూ[శమెప్వురును ఖండింపలేకపోయిరి, అతండుచె 

వ్పీనవి నాలుగు. ఒకటి: కుణాలు.య జౌద్ధధ ఫ రాబ్ట్రవలంఓ యగు 

టచే స్వధర్శ్మమును బరిత్వజింప(డు. రెండు: అతండు మహో 

పీకుడు. మూసి కష్టసహిమ్షవు; సై ఏ గా చేశమంతయు సం 

చరించినవాంస నాలుగు: వివిధజాతులనుండి సమావేశ మెన 

సెనికులు కణాలున కనుగతులు. 

ఈశారణములచే కణాలుని రాజ[దోహము నణచుటకై సే 

నానాయసనిగా నెన్ను కొనిరి, ఉపాయాంతరము లేకుండ 

టచే మహారాజుగూడ( గుమారునకు సర్వసైనా సధిసత్యమి 

చ్చే ఇను, గన మన 'స్పేల భయోక్విగ్న మయ్యెనో అశోక. 

డు తెలిసికొన లేశపోయినాయ. 

2 

నేనాధిపతియై కుణాలుండయ మిక్కిలి. సంతోషించెను, తిర 
త్నములగై జీవము లర్చించినను నష్టములేదని యత (స భా 

వించెను. ఈయవకాశమున. చాపాత్మురాలగు తివ్యుర యా 

కుతీంత్రేములను7డి కొంతకాలము తాను బరి తాణమునొం 

దనచ్చుననియు( దలపో సెను, కాంచనమాల మాట కవికి 

. రాగా నామెను విడిచి పోనలసి వచ్చెనే యని యతే(కు మ 

నోవ్యథ నొంజెను. “మహ త్కార్యములకొజకు. .దనజీవిత 
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ము ఛారపోయుచున్న కాంచన నన్ను నివారించు ననితోం 

చదు. నే నుండకపోవుటచే నామెకు( గస్టముగా నుంశునని 

యీ నాపను లన్నియు నామెసై. బెట్టి బోవుచున్నాను. త్ర 

నకు మి/సల నిష్ప్రమగు పనులు చేయుచున్న ప తుమున నామె 

నన్ను గొంత కాలము మజివనచ్చు నని కుణాలుయ తల 

టు పున 

ళా 
చా 

భర్త నేనాధిపతి యయ్యె నని విన్నప్పుడు కాంచనమాలకు 

హాన్టవిపాదములు కలి7ను. పశ్చిమ పి దేశమున నించుమిం 

చుగా నశించు చున్న సద్లర్భమును దన భా యుద్ధరించు 

నని తలంచి యామె మిక్కిలి సంతసించెను. హల పో 

యిన నాఃటిసంగతియును కంచుకి నచ్చిననాంటి యనిమి త్త 

ములను దలపోసి యీయమంగళము కలుగు నని భయపడు 

చుంజెనో యా యమంగళ మోసారి తప్పక సంఘటిల్లు నని 
యామె విచారపడెను. కాని భ ర్హ చేయుచున్న మహాత్మా. 

రము నడ్గగించు. కామె మన సొప్పళేదు. పో నలదని 

యొకసారీయెన నామె యన(జాలకుండౌను. ఏకుకోలు సమ 

యమున కాంచనమాల యుతాహావాక్యములు చెప్పి (శ్ర 

బు గాను యకోభశరావేవిని విడిచిపోవు సమయమున 

సస కే రన పాడి యిట్లనెను 

కల కటు యశోధరా'జేవిని విడిచిపోయి లోకహిత 

ము కొజకు. గృతకృత్యుం డయిన క్లే మోకను సద్గర్భము 



ళా౮ా కాంచననూల 

నొద్ధరించుపట్ల గృతకృత్యులు కండు! నే ని-కే యుందును. 

ఒక్కసారి గయాశీర్ణపర్షతము మిోఃదికి. బోయి నాయనగారి 

ని జూచివచ్చుటకు మాతము నా'కనుజ్ఞ దయచేయవ లెను.” 

తన భార్య ధై ర్యస్నై ర్యములకు కు గాలు. జాశ్చర్య ముంది 

మనఃపూర్వకముగా నంగీకరించినా నని పలిశెన. మోమున 

మందహాసముతోను నేతిములందు బాప్పములతోడను న 
తం డళ్వము నధిరోహించి నేనాముఖమునకు. జనెను కాం 

చనమాల యతనివంకం జూడ? జొచ్చెను. ఇంతలో నతయ 

' నయనపథమునుండి చా-టిపోనగా కాంచనమాల శీభ్యుగ 

మనమున నాపర్యతశిఖర మారోహించెను, 
యుద్ధ నౌకలు కదలి చనుచుండెను. నావికులు సైనికులు నే 

కగీవముగా సింహనాదములు చేయుచు అశోకుని యశోగీ 

తములను బాడుచుండిరి. వారల జయధ్వనితో నాకాదండ 

ములధ్వని సమి్మి్మ(శమై యొకానొకనిధమైన ప్ర శాంతగంభీర 

ఛబ్బము; బయలు వెడలుచుం డెను. ఆనిసాదము నాకర్షించినప్పు 

డు భీరువులకు. గూడ సాహస ముదయించును. నౌకా స్తం 

భములసై. శ్వేతనీల వీత్రహారిచాది వర్గములు గల పతాక 

లనుకూల వాయుతాడితములై “నెరులారాా పాజీపొండు. 

మమ్ము. బ9తిఘటింపంజూల 1” రనుచుండెనో యన్నట్టు క 

దలుచుండెను, 

కాంచనమాల మతియొకవై పు పికీంచను. తతమశిలానగర 

మునకు .బోవుమాగ్గమున నిండి సైనికులు నడచుచుండిరిం 
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పదాతులు భేరీ పటపవోది రణవాద్యముల. . .మోిగించుచు 

భోవ్ర చు -డిరి. ఒక చో మహామేఘఖండముల మాడ్సున మచే 

భములు ధూళిపటలానృతములై భూమ్యాకాశముల కై_క్య 

ము సంపాదించుచుండెను. నడువు నడుము నాశ్వికుల శాణి 
తఖడ్లములు సాంద్ర మేఘమున శీ ణవిద్యుశ్లేఖలవలె సూర్య 

కాంతిలో దళతళలాడుచుం డెను, మతీయొకచో నశ్ళములు 

నీలవీ తాది పృష్టూవరణములతో విలసిల్లుచు( జను చుండెను 

బానిసై. దముహాోకాయు లగు వీరులు రుణరుణ భాగనము చే 

యు కవవాదులు ధరించి “చేను ముందు పోయెను నేను 

ముందుపోయుద ”నని గుజ్జముల పిణుందులు చటిచుచుండిరి. 

ఆమె యింకొనినై పు చూచినది. రథములు దిబ్బడ లమువ 

అకు వ్యాసించినవి. రధ్యములు వాయువుకన్న నెక్క్సున వేగ 

ముగాం బరుగిత్తుచున్న ట్లుండెను. పతాక లెగురు చుండ 

సారధిచోదికములై దిగంతవ్యా స్త్రము లగు నారథములనడు 
మ నభిభేది యగుధ్వజముతోం జీనాంశుకపతాకతే మహా 
రథ మొకటి కానవచ్చినది. ఆస్యండ న స్యర్లకింకిణులు సూ 

ర్యరశి్మిలోం (బతి ఫలించుచుం డెను, చూడ గన యది కుకా 

లునిరథ మని కాంచనమాల తెలిసికొ నెను. అంతట నామె 

నల్వంక్షల వితోకించినది. వాయు వనుకూలముగను నాకాశ 

ముని శేసఘుముగను నున్నడి. బారులు దీర్చి బలాకలు నభో 

మండలమున( జనుచుండెను. చాతకములు మదభరమున. 

గూజితములు నేయుచుండెను, వీని యన్నిటినడువము నొక్క 



గాం "ాంచనవూలు 

టిమా[గ మామె కుత్క_౧ళ కలిగించెను. కుణాలుని రథ సధ 

జముమో(డ శకుని యొకటి తిరుగుచుడుట యామె కంట. 

బడినది, 

సరిచ్చే దము, స్ో 

౧ 

కాలుని దండయా తా)నృతా ౦తము తత్ వ. 

కు6 'జెలియవ చె చ్చెను. అశాలమున శత్సశిలా పి బేశ మించు: 

మించుగా నేంటి దహ్లీనగరమునణకును ల చెను 

ఎదురు చిరిగిన (బ్రాహ్మణులు తుత్నోయులును మహా కోలా 

హాలము చేసి యుగ్ధసన్న ద్భులు కాం 'చ్చిరి. పుంజగ కగు 

యు చావ్మాలుయ పతన. బొాద్దధర్శ మన్న మస ఆ జ్వేవము. 

"కావున బౌద్ధ ద్వేను లెల్లరు నతనికిం దోడ్చడసాగిరి. ళా 

రు తిరుగం దీసిన ప్ర దేశమును రాజసైన్యములు చేరగానే 

(ప్రజలు వోరితోం గలీయనచ్చును. కానన రాజు దేశమునం 

చే యుద్ధ మారొంభించుట యు కిమని వారతని శాలోచ 

నము చెప్పిరి, 

పిమ్మట రణదర్పులగు (బావ్మాణులు వత]యులును లక్ష్మ 

మంది తతుశిలాప్రబేశపు సరిహద్దు దాంటి అశోకుని రాష్ట్ర 

ము లోనికి. బోయి కుణాలునికై యెదురు మాచుచుండిరి 



కాంచననూల నాం 

స్క_౦ధావారమునకు నల్వంకలం గండకములు తవ్వి సైన్య 

ము వానినడుమ వికిసెను. అల్పసంఖ్యాకులు మహోప్రులు' 
జో షు ఆః ఉం జ క ష్ 

ల వీంచెనని వారి కొక నాం జాక్ స్టికముగా వా. స్సనచ్చెనుం 

కుణాలుకు చారులవలన శత్రువుల నిబిరవిశేవములయ సవి 

_స్తరముగాం చెలిసికొని శీఘ్రముగా. గొన్ని యశ్వేములను 
గజములను నిజమైన్యమునుండి వేజుపజుచి పంపివేసెను. వా 
రు శాలదూరము చుట్టు తిరిగి తుశివిరముస కించుసుంచు 

గా _నెదుకోశముల నెనుక నిర్విఘ్నముగా విజిసిరి. శతు) 

వుల నస్తు సామగ్ఫుల నడ్డగింప నలదనీ కుణాలుండయ తన భ 

ఓ కాగ్యాదించను. “వీజలు మనవారు కావు నారి కె 

ట్రై శ్రమము కలిగింప రాదు. నిరంతరము జాగచాకులై యుం 

డుండు. మోశకెచ్చట నున్నదియు శత్రుల కేమా(త్రేము తెలి 
యరాదు” అనియు బోధించెను, " 

యుస్గమున కై చేగిరపడేక యశం డాకసమును బరిశీంచుచు 

నేనాపను అడిగినప్పుడు కొంచె మాగుదమని చెప్పుచుండె 

ను. ఎన్వరును మాజుమా టాడుటకు సాహసింపలేదు. సై 

నికులు మాతిము 'కాలవింబన మగుచున్న కొలది నధీరు 

లు కాంజొచ్చిరి ఒకనాంటియుదయమున నాకసిికముగొ న 

తయడు “చేంే యుద్ధ మని యాజ్ఞపిం చెను. మహో త్పాహా 

ముతో సై నికులు రణరంగమునకు దిగిరి 



చ 

కుణాలుని సేనలో నెక్యునభాగము తమ కభిముఖముగా 

నున్నదని తెలిసికొని శత్రువులు సమ్ముఖ యుద్దము తప్పక 

జరుగునని యూహించిరి. కాని యాకస్మిక ముగా కుణాల 

డొకనాయ వెనుకనై పునుండి యాశ్విక పదాతిక స నము 

లతో ౧ దమ్ము ముట్టడించుటచే వా రించుక రిచ్చనడీ తమ 

గిండు'భాగములు చేసిరి, అం దొకభాగము కుగాలు 

నితో యుద్ధము చేయంబోయొను. రెండవభాగము శిబిరము 

న సిద్ధముగా నుండెను, 

విదోోవాు లించుమించుగా నెల్లరు (బ్రాహ్మణులు తతి 

ae వా గెన్నడు | యుగ్గరంగము వీడిచిపోయిన వాను 

కారు. నారు మహో శ్సాహ పహముతో c me బొన్దబల 

ము వికావిక యమిుపోన. జొచ్చెన్కు కుణ ా లుండురధ మును 

డి నిజుసై న్యముల కుత్సాహము పురికొల్పుచు “ధరగ మే జ 

యించును. (బాహ్మణు లెన్నడును జయింపొ. రని ధు9వ 

ముగా బలుక (దొడ (గను, 

అయినను కుణాలునినేన కత్రియులయెదుట నిలువ లేకపో 

యును, నందల కొలంది బౌద్ధులు యుద్ధమున నిహతు లగు 

చుండిరి. కొంత నేపటికి చై. చౌద్ధలకు( దోడ్పడీనదిం 

ఆకస్మికముగా. బశ్చిమదిక్కున Soo చీకటి వ్యావిం 

చినది. పడవుటిగాలివలన ధూళి యాకసమున కగసినల్యం 

శల a వి స్పరిల్ల( జేసెను. కుణాలునిసేన తూర్పుము 



“కాంచననూల డా 

ఖముగా నుండుట చేతను గాహ్మణ సై నము సశ్చీమాభీ 

ముఖముగా నుంకుటచేతను భూళి (బ్రాహ్మణ సేన నంధీభూ 

తము చేసెను. కుణాలుం. డంతట న్నుచ్చెగస్వరమున “సెని 

కులారా, చౌన్టులారా, థర్భ్మము మనకనుకూలము! శ్రీబుద్ధ 

భగచవానుండు మన కనుకూలు(కు! దుమారము తొలంగిపో 

వులోగా ధర్మ ద్వేషులను ధ్వంసము చేయు!” డని యుత్సా 

పావాకంముు పలీశెను. 

చండమారుతముతో ఖడ్షయు'ణా త్కారము నైరి సై న్యములకు 
భయో త్ప్చాతము గావించెను. కన్నులు కనండకపోవుటచే 

స్వపరభేడము లేక భోమనలన (బాహ్మణ సైనికులు తమ్మ 

దామే ఖండించుకొన, జొచ్చిరి. కుంజరక ర్భున కివి యేమి 

యు దెలియలేదు. కుణాలుండు మాతము బాగుగా గ్ర 

హించి నేర్పుతో తననేనను భడముగా నుంచుకొనెను. దు 

మారము శగ్గిపోవుచున్న కొలందిని త(క్రియులు తమభాం 

తిని చెలిసికొనూదుండిరి, అప్పుకు బౌొద్గసేన సింహనాదము 

చేసి శతు)వులపై బడెను. తనసై న్యము పలాయనోన్లూఖ 
మయిన డనియు నిరోధించుట యసాధ్యమనియు కుంజరక 

రుడు (గ్రహించెను. అప్పుడు బ్రాహ్మణ శివబిరమున భయ. 

ముచే గలకలము పుక్తైను. ఈతరుణమున. బలాయనపరులగు 

శత్రుసై నికులకును వారిశిబిరమునకును నడుముం జొచ్చి కు 

కాలు శా శ్వికద మును వారిని వెన్నాడ6 బం"పెను. 



శారి కాంచనమాల 

ఎక్కున పా9ణినాశము లేకుండ జయము కలుగుటచే కుణా 

లుని యుల్లాసమునకు మేర ' లదు. కుణాలుని తరువాత నసే 

కులు దుహూరముతో విజయములు గాంచిరి*. కాని (పాణి 

హి:సను నివారించుటశకై మయొక్కండుకూడ దాని నాశ్ళయిం 

పళేదు. యవనులు ముసల్మానులు పడమటినుండి వచ్చి బ 

హబుప:ర్యాయములు జయము గాంచిరి, అయినను దునూర 

ము వారి కనుకూలముగను హిందువులకు? బితికూలముగ 

ను నున్న ట్లందజుకును దెలిసిన దే. అట్లు కానిచో బుద్ధిబల 

మునను భుజబలమునను (బ్రాహ్మణులకు ను శు[త్రియులకును 

సాటి వచ్చువా శెవరు! 

లా 
చ 

క్రమముగా. జీ/-కటి వ్యాపించినది. ఆెండువై పులను శతు 

సైన్యము లుఎడం గతిపయసై నికులతో నున్న కుణాలునకు 
భయము కలుగలేదు. నాక్రియంతయు మేల్కొని స్వయము 

గా నతండు పహారా యిచ్చుచు “ధర్మము జయించును ! స 

తము జయి౨చును ! (శ్ర బుద్ద దేవునకు జయ !” మని వారల 

కు త్పాహము పురికొల్పుచుండెను. 

వెనుకటిరోజు కుణాలుండు పంపిన యాశ్వికమై న్యము శతు 

నసేనలోని పథానపురుషుల( గొండటను ' జెజిపట్టి తెల్లవా 

ఆఅగనే తీసికొని వచ్చెను. వారినడుమ విశ్వాసఘాతుకు( 

డగు కుంజరకరుని గాంచి కుణాలు.చేమో యడుగం దలంజె 



“కెంచపనవూాల FA 

ను. కాని యతడు స్వతంతు):డుణా నున్నట్లు ప9వరి 0-చు 
క. అపి 

టచేశ కుణాలు? డతని నొకానొక సేనాధిపతి వశము చేసి 

మహారాజున కీయుద్దవార, నంపి కుంజర కష్టని విషయమై 

పిభువు నానతి కెదురు చూచుచుండెను. 

ల 

మణునా6 డుదయము ముందుచెనుక లనుండి యాశాగిం ౦తమై 

హీందూశివిరము ఛిన్న భిన్న మై పోయెను. అంతట కుణాలుం 

డు తాన ముఖముగా. (ల భరి (వా 

గించెను. 

మరల నాశాజ్యమున శాంతి సస్థాపిక మమునది. భగ్న 

మళముల నన్నిటి నుద్దరించి న అప్ప “తులను భిత్సుకు 

లను (శమణులను ఇాలేవకులను మరల నిర్భయముగా బౌద్ధ 

థరగమును 'వాలింపంచా చ్చెను. విజయము లభింపగ నే స్ట 

లుండు వాత్రవుల శస్త్రాదులను లాగసకొని వారిని తుమి 

చెను. యుద్ధమును గూర్చి కాంచనమాల కతండు లిఖించిన 

యుతీ రము నందు( దుదిభాగమున నిట్టుండెను, “యుద్ధము 

లో నెందలో హిందువులకు చౌెద్దులకు గాయములు తగిలి 

నవి. వారికి. జూల కష్టము కలిగినది. రోగులకు శు శూష 

చయించుచున్న మాట సత్యమే. కాని నీవిచ్చట నున్న పత 

నం ద్వరలో వారల శకారోగ్యము కలుగు నని తోం 

చున్నది.” 



"రౌంచననరాల' 

చరిఖ్ళేదము ౧౦ 

డ్రా 

కుణాలునిలేఖ రాజధానికి సకాలమున( జేరెను, కాని అనో 

కుం డప్పుడు (ప్రభువు కాడు. కణాలుండు దండ యాతిక్షుం 

బోయినడి ముడలు shaded డి వియోగమునలనను 

విచారమునలనను అశోటని మానస మత్యంత ఇ వ్యాకుల మె 

య్యెను, కమారున "కేదియో యనిష్టము క యశ 

ని మన సెబ్బపుడు బాధపడుచుండె కను. ఆబాధచే నతం డవీ 

రుం డయ్యెను. స్వయముగా యుద్ధభూమికి. బోనలెనని య 

తని కొకసారి బుద్ధ పొడ మినది. స తనయు్జేశ్య మెవ్వరికి 

నాతే(డు వెలిబుచ్చ లేదు. మిక్కలి యాలోచించుచుడుట 

చే నతని కతిమూత వ్యాధి జన్మించెను. ప్రథమా వస్థయ 

దు మిగుల భయంకరముగా నుండుట యావ్యాధిలమీణము. 

కుణాలు(డు వెడభిపోయిన సడి పం(డెండుదినముల కే అశో 

కున కిట్టి యవస్థ స సంఘటిల్లిన ది. 

పాటరీపుతనగరమందలి పథాననైద్యు,లుక్టండమైన నై 
ద్యగంథములు సంగ్రహించి రాజసౌధమున రా(త్రిందివము 

లు వీశము వేసియుండిరి. పర్షములు లతలు ఫలములు మూ; 

లములు గుల్మములు అస్థులు మొదలగు వానితో రాజ భవ 

నమునం దొకగది నిండిపోయెను. పంచవాక్షిక సభయం "దే 

'జెనిమిది పర్యాయములు పారితోవీకములు | గొన్న మహోావై 
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ద్యులు స్వయముగా నాషథములు తేలములు ఆసనములు 

వటికలు సిళ్గము చేయం జొచ్చిరి. పాటలిపుతివుంగలి పి 

ధానబౌద్ధమళ ములకు, బ్రత్యహ ముపహో రాదులు పంపుచుం 

డిరి. భగవా౯ా ఉపగుప్పుడు పాసాదమున 'కే తెంచి మహో 
రాజున నై_హికాముషిక సుఖములు కలుసటకె సదా ధ్యా 

నము వేయిచుంజెను. 

పరిచర్యలో నేమాతిము లోపము జరిగినను మహా రాజు ప్రా 
ణఅరతిణము దున్చాఖ్య మగునని యెల్లరుం దలంచుచు)డిరి. 

శైవథ సేననము ప న్యప) దానము నిదాాభంగము శయ్యా 

గృహపరిప్కారము మొదల” వానియం 'దెట్టిలోపము జరి 

గినను బరి త్రాణ ముండదు. తేగిన పరిచారిక యంత;ప్పుర 

మున దొరకుట దుగ్గిభము. ఇంచుమించుగా అశోకుని ఛా 

ర్య లండఅకును బాహ్మణపతు.పాతము ; కానన వారిని 

నమ్ముటకు పీలులేదు. బౌద్దమ తావలంబిను లయిన వారికి శు 

(శూవ తెలియదు. కాంచనమాల రోగులకు. దల్లినలె ను 

పచారము చేయగలదు. కాని కోడలికన్న భార్య శుళూ 

ష చేసిన మేలు. కావున నాభారము తివ్యరతుప్తం బడెను, 

పవ లనక రేయి యనక యాహోరము లేక విశ్రాంతి లేక 

తిష్యరతు మహారాజునకు నేవ చేయం జొశా సను. లెండుమూ, 

డుదినములలో అశకోకుండు లేచుటకు౧హాడ నోవీక లేనంత 

దుత్నలు. డయను. అప్పుడు తివ్యరతుయే యతనికిం గాలు 

సేతు అయినది. ఆమె చేయు సేవకు విరామము లేడు. కొం 



ణొలళా కాంచనమాల 

చెము విశోంతి యుండునేని యామె భరిసన్నిధిని గూ 

ర్చుండి వివిధకథలు చెష్పుచుండును. ఒక్కసారి మొన వెలు 

పలికి. జనక నతని కొడలు పట్టుచు విసరుచుండును. దానీ 

జనము నామె దగ్గ అకు రా నిచ్చుట లేదు, అశోకుంండు ని 

దించునప్పు డతని(ప్రక్కం గూరుచుండి మవీ,కాదులను 

దోలుచు నిదాాభంగము “కాకుండ. జూచుచుండును. తాను 

వమూతిము కన్ను మూయదు. లోనికి బోయినచో నెలుప 

లికి రా బుధ్ధి పొడమకుండునట్టు గీ) షుసమయముసన నామె 

సౌ ధమును సుకీతలముగా నుంచుచుం జెనుం 

న్ 

ఇట్లు నిరంతరసపర్యలచే అశోకుని శరీరము స్వస్థము కాంజొ 

వ్చాను, అన్నపానములు వేళకు లే కుండుటచేం గృశించినను 

తివ్యరతు శుశూషయందు విరతి. జఇందుట లేదు, [కము 

ముగా నామె కొకవిధవముగు శిరో వేదన జన్మించెను. అప్పు 

డప్పుడావమె యొక్కొకజూ మొడలు తెలియక పడియుండును, 

ఆరోగ్య ముంది ణివ్యరకుయన్యో చూచి మహారాజు మి 

క్షి_లి బెగడొంది యామె కుపచారములు చేయించి స్వాస్థ్య 

ము చేకూగ్చెను. తరువాత నతం* డామెను వర మడుగు 

మనెను. స్వతంత్రముగా మగధసా (మాజ్యము నొక్క. 

సంవత్సరము తాను బరిపాలించున ట్లన్నగహింప నామె వ 

రము వేడెను, అశోకుడు సమ్మతించెను. తెవ్యర యా బేవి వ 
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హారాజ్ష్రగా సంవత్సరము పరిపాలించునని నల్వంకల. జూటిం 

చిరి, ఆసంనత్సరకాలము తిష్యరమా దేవి యాూషానువ రులె 
> అవవ యెలా 

యుండు. డని సామంళ (గామిాక నేనాపతి దుర్వ్యాధ్యతు ల 

కాజ్ఞాపతీము లంప బడెను. ఆనత్పరము సామాన్యునివలె 

అనోకుండు నివసించున(ట. 

తా 

నూతన పిభుత్వము (పారంభమమిన రెండవనా(డు కుణా 

లుని దూత: వచ్చి యతనికి జయము కలిగిన చనియు కుంజ 

రకర్టుండు బంది యయ్యె ననియు మహో రాళ్షకి విన్నవిం వెను. 

తివ్యరయా దేవి జయవార, నగరమున. బ్రికటించి యుత్సవ 

ము చేయ నాజ్ఞాపి చెను. రాతి వే? నగరమంతియు దీప 

మాలాలంకృత మయ్యెను. చౌద్ధిమందిరములందు నేయ మ 

సళోత్స్చవము ! అశోకు( డీ వార్త విని తన సౌథమును దీపటశే 
ణితో స్వయముగా నలంకరిం చెను. 

తివ్యరకు యస్వస్థముగా నున్నప్పుడు అశోకుండు కాంచన 

మాలయు నగరములోనికిం బోవుచు నచటి దీనులకు దరిదు 

లకును గలుగు. కష్టములు తొలంగించుచుండి రి, ఈయుత్సవ 

దినమున కాంచనమాల శాంచనకుటీరమును దీపమాలల 
తో నలంకరింవెను. 

అప్పుడు యుద్ధభూమినుండి వచ్చినదూత యామెకు జా బి 

చ్చైను. ఉత్కరములోని చివరసంగతులు చదువుకొని యామె 
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మిక్కిలి కేశము చెందెను. తతుళిలా నగరమునకు. జనుట 

కనువుతికై_ యామె తిస్యురతును శకం (పులు యు: 

డ్రభూమికి? బోవుట యనుచిత్ మను మీవపె ఓ తివ్యరత్ష, 

యామెపాక్ట నమును దోసిశ వేసెను. క ఏలు లేక 

కా: చనవూాల విషణచిన్న యయ్యెను, కొన్ని పోజాలనణకు 

నా'మెముఖమున నుల్హాసము కానరాలేదు. కణాలుని కడ 

నుండి జయవార్హయు నిశ్చలే్ర)వు వాశ్యములును "జెలవియ 

వచ్చుటచే కాంచనమాల సంతోవీంహాను. 

తివ్యర త దేవి సింహాసన మధిషీంచినవాగ, యభథాకాల 

మునకు కుణాలునకు( దెలపె ఏ “తాను యున్దమున విజయ 

ముందినందుల కామె మిక్కిలి యానందించిసట్టు మణునా 

డు తెలియవచ్చెను. కంజరకర్పుని వికుననలసినదని తరునాత 
నుగ్చేరువు వచ్చెను. “కుంజరకర్తుడయు నన్ను నూతగా నెం 

చును. కావున నతనిని తతుశిలకుం బ్రభువుగా నియమించి 

తని. నీ చాతేని యధీనమున నుండు” మని కన్య తరలి 

కుళాలున 'కాజ్ఞాప(త్రిక నంపెనుః ఈవృ లౌంతము తెలిసికొొ 

ని యతని యధీనమంగదలి సేనాపతు లెల్లరు మిగుల నసం 

తువ్పీ జెంది నీచవంశోద్భన యగు నామె యానతి నుల్పం 

ఫింపుండని కుణాలునికిం చెప్పిరి. ళస్రద్ద యెట్లలునను నామె 

మహారాజ్ఞ. ఆమె యానతి శిరసావహింప వలసిన చే” యని 

యతడు బదులుపలిశెను, నేనాపతు లందలు సమ్ముతింపక 

తప్పినదికాదు. సైనికులు కోపములోడను గ్లేశముతోోడన 
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నసిమితులు కా(జొచ్చిరి. “మస్రీ నాజ్యుము చేయుప దేశము 

న6 బురుషులు నివసింపరాదు. ఎంత యన్యాయము ! దో 

హి విశ్వాసఘాకుకుంయ పరాః కితుండు నగువాండు (ప్రభువయి 

నాడు! విజయి యగురాజకుమారు(డు నాని కధీనుడయి 

నాశు!” అని సైనికులు విచారింప సాగిరి. 

ఈవిణి ముగా నాలుగురోజులు గాడశచెను. అమిసననాండు 

కు జరక రుండు తొట్రుపాటుతో కుఈ"*లుని సన్నిధి శే తెంచి 

నేయ వూరు నావెంట కతుకిలాదుమునకు రావలెనుం 

చేవిగారి యానసొ యని జలికెను కుణాలు(డు ను ముహాశాళ్ఞి 

యాను నికసా నహించి మజేసుయు నాూటలా౫క కుంజర 

కర్తుని " ఏట నరుగసా7ను. అతని నావూవ్నీ యదెనుం 

కాకలు లి స నెగురుచుంకను. కాంచనమాల నిశం 

4 

జూడను గాబోలు నని కుణకాలూము చింగించౌను. అయినను 

నంతీరంగమునందాలి యావేగ మేమాశ్ళము ముఖమున గ 

నంబడ శీను. (తిరత్నే ములను సృరించుచు నతడు కుంజర 
6 

కర్ణుని వెంట అనెను. 

కుంజరకరుని నెంటం బోనబడని “సె నికు లనేకులు కుణాలుని 

మిక్కిలి పాం ర్థించిరి. కాని యతేయ చేసెలతో వారిని 

ను. 

కొంతదూరము పోయిన తరువాత కుంజర కోగ్యుండు “క్పుకాల 

కుమాశా, నుహోశ్యాి మీకు గతిన మగు నుతీరువు పం 

జీని దని చెప్పెను, 



౧౦.౨ కెంచననూల 

“అడి యెట్టి దయినను శిరసా వహించ వలసిన చే.” 

“ఆము యాతని శిరసా వహింతుచేని జీవనము మరణము 

సమాన మగును.” 

“కా నిరం” 

“మున ఫకువురము కలిసి తతుశిలయందు నూతన ప్రభుత్వ 

"మేల స్టాపిప రాదు స! 

కుణాలుం చేమియు బదులు పలుకక కుంజర కర్ఫుని హృదయ 

ము గంపించునట్టు లనాదర సూచక దృన్టీశో నతనివంకం 

జూడసాగనుం 

“అట్లయిన నేను మహోరా యానతిచొష్తున మనుష్యులను 

బం'ెదను, మనస్సు దృథ పజచుకొనుంకు!” అని కంపమా 

న కంఠముతో నిని కంజరకర్తుడు వెడలిపోయెను. 

బ్ర 

కుణాలుండు (తిశరణములను స, వనము చేయసాగెను. ఏకా 

చిత్తేముతో నతండు (శ్రీ బుక్టదేవుని చరితుమును స్ట్టరించు 

చు “పోణులకు సుఖము కలుగుటకయి సాణముబను ధ్య 

జించుట శ్లాఘ్యమే. కాని నే నెవరి వొజకు బాణములు 

విసక్జించుచున్నాను ? దు ర్మార్లు రాలి పాపవాంఛ నెజవేజు 

టకంకు వే జేదియు జరుగదు!” అని చింతించి మరల నిట్లు 

తల! చెను. “ఆమె యెట్టిదయినను బ్రకృతము మహారాక్ట్రం 

ఆమె యానతి నుల్లంఘించుటకు ఏలు లేదు. ఉల్లఘీంచిన 



కాంచనమాల ౧౦౩ 

చోయుడ్ల హత్యలు ప్రారంభ మగును,” 

ఇంతలో కాంచనమాలసంగతి యతని కాక స్టికముగాంబొ 

డక్టైను. “జివి తేశ్వర, ఇంక సీజన్మమున నున కన్యోన్యసం 

దర్శనము తటస్థింప వదు! సెలవు!” అని పృదయపూర్వక 

ముగా నత. mn 

మహా రాజ్జీయాజ్ఞాపతోకను జేతం బట్టుకొని యప్పు డిరువురు 

చంజాలు రాయింటిలోనికి వచ్చిరి. వారి నల్లని శరీరముల 

డంతేటను నూనె చసురియుండేెను. నిరంతర మద్యపానము 

ల వాల విశాలనేత్రములు జసాకుసు మములవల నెల్ణ్లవాణి 

యుండెను, నూన శాజువారి విశాలముఖములు నుంగరము 

లు తిరిగిన గడ్గములును జడలు కట్టి చిక్కువడిన వెండ్రుక 

లును భయము గొలుపు చుండెను. వారికి కంఠములందు 

జపాఘసుమమాలికలును హస్తములందు ధనురా ్ భణాములును 

గలవు, నచ్చినతోడనే వొ రిట్లు ప్రసంగించిరి: ___ 

“రీ యీారాజకునూరుని కన్నులు తీయ. గలవా? ఇతని 

కన్ను లెంత "పడ్లవి!” 

“ఆజ్ఞాపలి”క సక కియ్య రా ! [20 

“చేతికచ్చిన నేమగును! చూవించినవో నంత యుముగియును.” 

*అట్టయిన ని/కంబని లేదు” అనుచు నిరువురును కుణాలుని 

నేతుములకు గుటిపెట్టి బాణములు సంధించిరి ; మొడటి 

చండాలం జెడమకంటికిని ఇండవవాండు కుడికంటికిని గుఆజి 

"పెట్టిరి. కుణాలుండు లేచి నిలుచుండి “ముందుగా నాజ్ఞాపత్రిక 



౧౦౮ కెంచననూల 

మాపి తరువాత మిోయిబుమిుఎజునఎబు చేయవచు” న నెను. పి ఎ యం చీ 
“చూపిన నేమి లాభము? పని కానీయయహాడదా?” యని 

చంచాలురు పలికిరి. : 

“పతక చూడనిది మి మమియు జేయసీయను” అని కు 

ణాలు(డు వారిచేతులు కంపించునట్లు తీత్సముగా. జూచెను 

అంత నతడు వారిచేతులనుండి పతక దీసికొని శిరముపై 

నుంచుకొని చదువుకొనెను. అం దతని కన్నులు తీయుట 

కాజ్ఞా యున్నది. తివ్యరతు చేవాలు గూడ కలను. 

అంత నతండు చండాలురతో “మో కాజ యిచ్చిన(పకార. 
లా 

ము చేయులి డనెను. 

(ఇక నేత్రములు తీయవచ్చునా ?” యని మొదటి చండా 

లుండు ధను ర్చాణము 'లెత్తెను; కాని కుణాలుని నయనము 

లనంక (6 జూడ లేకపోయెను. 

పిమ్మట వాడు ధనుర్చాణములను గ్రిండం బెట్టి కుణాలుని 

వామ'నేతమున వేలు దూర్చి క న్నూడంబెతికెను, కుణా 

లుం డప్పుడు 

ధర్మం రణం గచ్చామి 

సంఘం శరణం గచ్చామి 

బుదం శరణం గచ్చామి 
ణి 

అని స్నుతింపసాగెనుం ముదటివా(డు కన్ను లాగి యున్మ 

తృపాఇయులడెల లెండవకన్ను దీయ సిద్ధ పడెను, అప్పుడు 

రెండవ చండాలుడు “ఆకన్ను నావంతు. నీవు తీయుటకు 



“శాంచనవూాల ౧౦) 

ఏలు లేదు” అని పలుకుచు కుణాలుని కంటి కడ్డమువచ్చి 

నిలిచెను. మొదటి చండాలుయ వాని నొక్క తన్నుతో 

దూరముగా. బజందోసి శెండవ కన్ను లాగెను. నిదప 

రెండు గుడ్లను జేత నుంచుకొని సింహనాదము చేయుచు 
వా(డు రెండవహానిని.మరకల( దన్ని వెడలిపోయెను. 

పో 

“శండవచండాలు. చేని యాలోచించు చుంజెనో గాని 

యింతనజకను నోరు విప్పలేదు, -మువటివాంసు నెడలిపో 

యినతమనాన కషణాలునిం జూచి “లిం రింకను ఆ మంత్ర 

ముతే జపము 'చేయుచున్నా రా 2” అని యడిగనుఖ 
“అవును.” 

“మాపు నాఫగా లేదా?” 

ఈ కాం ౦ చెము. ” 

“కన్నులు లాగినాయ కదా--బాఫ కొంచెముగా నున్న 

దని యెట్లు చెప్పం గలిగితిరి ₹” 

“నాకు బాధ కొంచెమే. కొందబు నాకంకు నెక్కున బా 

స్ పడుదురు.” 

ఏ మూలో చించుచు సూ రంతస్థిరముగా నుండ (గలి 

గిక్రి 1” 

“మాధరొస్తప దేశ మును.” 

“బాం ధరొ్హప దేశ మేది ?” 



౧౦౬. కాంచనమాల 

“నీకష్టములను గమనింప వద్దు. పరుల ; కప్టములను గమని౨ 

చి వానిని దొలిగించుటకు యతి st ౦పన లెను అని,” 

“ఇ యేనా మోధర్శము 9? 

“ఆన్రను.” 

“అట్లయిన నేను బోవుచున్నాను.” 

కుణాలున కేమియు గనంబడ లేదు. చండాలు డతనికి సా 

ష్రాంగ పణామము చేసి ధనుర్చాణములను జపాకుసుమ 

మాలికను ఇచాజనై చి పోయెను. 

GG 

కొంత సేపటికి కుుజరకర్తండయు వచ్చి “రు తాలకుమారా, మా 

రీయింట శేయుం ండనలెను మహోరాజ్ఞి శమానతిి యనిపలిశెను. 

“నికసా నహించితిని” అని తక. పలుక కుంజర కరుడు 

సాయముగా నానేల మాళిగ తలుపులు మూసి వెడలి పో 

యెను. 

సరీ చీ ఏద ము. ౧౧ 

౧ 

తిమ్యరతు పాటలీపుతిమున శీ కాధిశ్వరి. మహామంత్రి రా 

ధ గుష్తు6 ణజామెకు ద&శీణవాస (యు. ఇరువురు సంపితించి 



“కాంచనవమూల ౧౦౭ 

రాజ్యము పాలించుచుండిరి. ఒకొకప్పుశు అశోకుని యభి 

పాయముకూడ గహించుచుండిరి. ఈవిధముగా. గొన్ని 

మాసములు గడచెను. అయిదనమాసమున “కుంజరక రండ 

తతశిలా కారాగారము నుండి పాటీపోయె” నని వార వ 

చ్చెను. తరువాత గొలంది రోజులకు “కుంజర కర్చుడు కు 

ణాలునిణో మరల యుద్ధమున కుడ్యమించినాలి డని యిం 

కొక వార్చ మ నూ నోడించి కుంజరకళ్లుం డత 

నిని శి జెట్టిసాలి శని తరువాత వేతొక వార, నచ్చెను. 

యుగ్గత్నేత్రమునుండి" వార్త నచ్చుటకు మాసము పట్టును. 

కావున క జరకర్పుం డీలోపల నేమి చేయుచున్నా డో యె 

వ్వరికిని 'డెలియ లేదు. నగరవాసులలో నాందోలనము మెం 

డయ్యెను. కుంజరక రుడు విజయియె ఎై_న్యమును నెంటంగొ 

ని పాటలీ పుఠకిమునకు వచ్చుచున్నాం డని కొంద అనిరి, 
బ్రాహ్మ బులు బౌద్ధుల నందణను వధించుచు నచ్చుచున్నా 

రని మణి కొంద జనిరి. ఆయదానికి రాజ్య మప్పగించిన 

చో నంతయు నిరంకుశముగా జరుగునని వేటొొక కొంద 

అనిరి. ఈసంగతులు అశోకునకు. జలియ సీయ లేదని, 

కొంద అనుకొనిరి. 

కొందలణు పోతలీప 9మును విడిచి స్థానాంతరమునకు దమ. 
పరివారమును RE 1 

రుణాలుయు బంది యయ్యెననమాట విని యుద్ధస్థలమున కు€ 

బోవందన కనుజ్ర నీయవలెనని కాంచనమాల తివ్యురకును 



౦౮ “కాంచనవూల 

చేడుకొనెను. అమె వేడుకోలు నిష్ఫృల మయ్యెను. మనోన్యథ 

'యపారమగుటచే నామె యీసారి యెవ్యరిమాటయు లత్యు 

"పట్టక రాత వేళ తకుశిలా నగరమునకు. (బయాణ మయ్యె 

ను. ఆమె యంత;పురము నిడిచిపోయిన దని నాగరకలోక 

మునం గలవరము పుక్షైను. రాజ్యలతీ అశోకుని విడిచిపో 

యిన దని యెల్లరు తలంపసాగిరి. 

తేమ తల్లి వంటి కాంచనమాల వెడలి పోయినది మొదలు 

కొని దీనులు సర్వదా అశోకుని నిండింపం దొడణగిరి. ఆము 

ను వెదకుటకై. కొందటు తీతుశిలా " మాన్గ్షమునం జినిరి. 

కాని యామె జాడ దొరక లేదు. సైనికు లచేకులు పివి. 

తులయిరి. వారు కొంతదూరము పోయిరో కేదో కుంజరక 
ర్భుడు నచ్చుచున్నాః డన్న వార తెలియన చ్చెను. నగర 

వాసుల భయమునకు. బరిమితి లేదు. “శతుంవు వచ్చుచు 

న్నాండు, నగరరతుణమున కుపాయ మే” మని పౌరులు 

తివ్యరమా దేవి పాీసాదమును జ్య్యు ముట్టి సోహాకారము 

లు ఛేయం బొచ్చిరి. 

తిష్యురశు వారిమాటలు లత్యు పెట్ట చేదు. వా రందజు నా 

మెను నిందించుచు అశోకుని కొకు జనిరి. నగరమునకు 

జాలదూరములో నున్న వేణుననమున ఉపగుప్తునితో అ 
శోకుండు నివసించుచుండెను. పౌరు లచ్చటికి? బోయి తము 

విపత్తు నతనికి. జెలిపి స్వయముగా రాజ్యభారము నహింప 

వలసిన డని యతనిని వేడిరి. అశోక. డప్పుడు తివ్నరతో 



కాంచననూల ధరకే 

రాధగుప్తులయెడ నించుక య(ప్రసన్ను డై నగరములో ని 

కోర్గగెను. 

జ 

అశోకు'శను బయలుదేటి వచ్చుచు మార్గమున నగరవాసుల 
వలస సమ 'స్పవిషయములను సమగముగా (గ్రహించెను. కు 

ఇొలునకఘ కాంచనమాలకు సంభవించిన దురనస్థ కతనిహ్ళృ 

దయము మహాన్య్వథ నొందెను. అతండు సాంసాదద్య్వారము 

న బ్రిజల వూజుడించి పంచి సూటిగా తివ్యుర తో దేవి మం 

డిరమునకు( బోయెను. ఆమెయు రాధగ పుండు నేదియో 

యాలోచించు చుండిరి. అశోకుండు రాధగు స్పనిజూచి (కుం: 

జరకరుండు ససై న్యముగా వచ్చుచున్నా జా?” యనియడిగెను 
రు = జరకర్తుంను తతుశిలను జయించినమాట నిజమే. కాని 

యత. డచ్చటినుండి వచ్చుచున్నాం డన్నవార్శ నా కింకను. 

"దెలీయ రాబవేదు.” 

“క్షణాలు డే మరునాడు ? కాంచనమాల యెక్కడ ను 

న్నది? మీ రింతకాలము సైన్యము నేల పంప లేదు? పం 

వీన సేననుగూర్చి యేమి తెలిసినది? ఈవిషయములు నా కిం 

తవజ కేమియు. దెలియవచ్చినవి కావు.” 

అశోకుండు ప్రశ్నముపై (బశ్న మడుగుణివలన రాధగుప్తుం 

డు (ప్రత్యుత్తర మాయలేకవోయెను. అశోక. డాసమయము 

న వచ్చునని యత. డూహింపలేదు; కావున నతు సిద్ధ 
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ముగా నుండ లేదు. తన పిశ్నములకు సమాధానము రానం 

దున అకోకుంయ వ్య(గు.జె. ప్రశ్నములవర్షము కురివిం చెను, 

అప్పూడు కంచుకి నచ్చి తతశిలనుండ్ విజ్ఞానవిదుం డొకయ 

వచ్చిన *.డని తివ్యరతుకు విన్నవించెను. వెంటనే దర్శన మి 
Ww 

న్పింపుమని యాయె యాజ్ఞ యిచ్చెను. 

ఈతత్షనిలనుండియా ?” యని అశోకు. డనెను, కంచుకి సా 

షాంగ(పణిపాతము చేసి ఉమహారాజునకు జయమగుంగాక!” 

జయము తరువాత నగును, అతండు వచ్చినది తత్షశిలనుం 

డియేనా?” 

ఓచి తము” 
నీ 

“అతనిని వెంటనే పివేశ పెట్టు.” 

అప్పుడు మంత) కంచుకిని వారించి “దూత కిస్పడు దర్శన 

మిచ్చుటకు వీలులేదు. విశేషించి జేవిగారుబడలియున్నా రు” 
అలి పలికెను, 

అశోకుడు ర*ధగుప్పునివంక 6 దీవిముగా, జూచి కంచుకితో 

“మహారాజునాజ్హ నిర్వ రృింపుము అనెను. కంచుకి తొటు డ్ర్ నిర్వ 

పాటుతో విషానవిదుని దీసికొని ఛాయణబోయెను. మంతి యి 

ట్రనెనువ “దేవ్యా తమరు రాజ్యము న్వీకరించుటకు. గొలం 

ధిదినముల వ్యవధి యున్నది.” 

ఈ ఈసంగతి జ అ పీ యున్నదిః, ఇప్పు డీమాట 

టలో మీయభి పాయ మేమి?” 

పకము చేయు ఖా 
& 
1 
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“ఈ కొల(దిడినములు నుమ్ము స్విచ్చగా వ్యవహారములు 

నిర్వ ర్తింప నీయకున్న6 దమ ప్రతిజ్ఞకు భంగము నచ్చును.” 

ఈలోపల మగధసామాశ్యము ధ(ంస మగును!” 

అథోకుం డీమూట లనుచుండం గంచుకి విజ్ఞానవిదుని గొనివ 

చ్చి మహారాజ్ఞ దర్శనము చేయించి వెడలిపోయిను. 

విజ్ఞానవిదు:డు తనయు_త్తీరీయము మడతలోనుండి చిన్నబర 

ణి నెలుపలికిం దీసి నాణిచేతి కిచ్చెను. 

నీవు వచ్చినది తతుకిలనుండియేనా?” అని అశోకుం డతని 

నడిగనుం 

చి తము” అని యతడు అకోకుని మాటలాడనీయక తి 
వ్యరకుతో నిట్లనెను: “దేవ్కీ ఈెంకు కన్నులు 'చెచ్చుట 

నా కెంత కష్ట మయినదో చెప్ప నలవి కాదు. రాజమార్ల 

మున విశబ్యకరణి దొరకినది కాదు. కావున నాకు” 

కన్ను లమాట విన్నంతనే తిమ్యరతు యనరిపడి బరణ్పౌజచి 

చే కములు నెలుపలికి. దీసి చూచెను అపి నెనుకొటినలెనే 

(పకాశించుచుండౌను. ' నెంటనే యామె, వానిని (గిండం బడ 

“వేసి కాలితో గాచి వ్యాకులభావముతో నకలిపోయను. 

అశోకుండు విమణచిష్తుండై “ఈకన్ను లెవరివి? ఎచట లభిం 

చినవి?” అని యాతని నడిగెను, విజ్ఞాన విదు. డావూటలు 

ఇవి. 'బెట్టక తనమా ర్హాయాసమును నర్శింపం జొచ్చెను, (వి 

శల్యకరణి వెదకుచు నొకసారి పామునోటం బడుటకు. సిద్దమ 

యితిని; బ్రంకొకమాటు పులినోటం బకుటకు సిద్ధమయితినీ, 



కాకున్న చో నివి యిటులుండవు”” అని యాతం డే మేమో 

చప్పుచుం డెను, 

తిమ్యరతు వెడలిచన్న తరువాత రాధగుస్తు. డతనిని బిలిచి 

“దేవిగారి కస్వస్థముగా నున్నట్లు తలియలేదా? ని న్నస 

మయము రమ్మన్న "దెవ?” రని యడిగెను. 

నా కెట్లు తెలియును? ఒకానొకయు నాచేటికి జాలథన మి 

చ్చి యును మహా రాజ్ట్రగారి కిమ్మిని ఇస్పనాండు. దనిగారికి 

సమర్పించినచో బహుమానముకూడ దొరకు సన్నాండుం 

చేను చెచ్చినాను.” 

(ఎన రతేడు?” అని అశోకుడు ప్రశ్న సను 

“నాకు. చెలియదు. శా(స్త్రపరితు లెన్నో చేయనలెను, చా 

నికి (గ్రవ్యము కావలెను. అతండు నాచేగికి భన మిచ్చి యి 

కను ధనము దొరకు నన్నా (డు. నేను దెచ్చినాను. 

“(అతల జెవరో గుర్చు పట్టంగలవా 1” 

పట్ట లెను.” 

నీవు వచ్చిన దెక్క_డ నుండి?’ 

“వాసుకశీలమునుండి,”’ 

(అది యెక్కడ 1” 

““గక్షశిల శెనిమిది కోసుల దూరమున.” 

“అచ్చట శతు)వులసంగతి యేమైనం జెలిసినదా 2” 

“క తువు లెక్క_డ 1” 

*4త క్ష శి లలో,” 
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క6అవ్ఫను, కొంచెము కొంచెము లెల్సినది. అయిదాణువమూా 

సముల కిందట తెగిన కాళ్లు చాగుచేసినాను. నువులు వారి 

కాళ్ళు తెగ(గోసి నారంట.” 

అతనినలన వృత్తాంతము శోలియరా నని నిశ్చియించుకొని 

అశోక “ఏమి సరీశీంచుటకు నీ కుత ధనము కావలె 

ను?” అని యతనిని బ్రశ్నిం చెను. 

6 అంథ త్వము న్్ గొట్టుటకు.”” 

a J “అసోకుకు మరల సింహాసన మెక్కిన తరు 

బహుమానము లభించును.” 

రమ్ము. 

మహారాజ నా కెప్పుడు బహుమానము చేయును? అకోని 

మహారాజుగారి యభిపేకమువటకుం గూరుచుందునా ?”” 

“ఉన్నను నష్ట మేమి? 

దుకోజు 

నవొ'సంగిన 

(తప ఏక్ లభించునని తెలిసిన యెడల నాలు 

దును. రాజ్యము సతతము 

వారికి మరల రాజ్యము వచ్చునా 229 

(Fa : 

మంతి) యతనిని మందలించి (నీను చాల ముగ్గుడవు. ఎవ 

రితో మాటలాడుచున్నా వో తెలియునా ?'” యనెను, 

4 తెలిసినను దెలియకున్నను వాస్తవమైన విషయము యము 
నియెదుటంగూడ ననలలనుం” 

కరక నీ వతిథి శాలకు. . బొమ్ము. మహో రాజ్డికి విన్నవించి సీ 

టహుమానముసంగతి యేర్పాటు చేసెదను.” 
8 
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కాని, నే నక్కు_నరోజు లుండ జాలను.”” 

((నేండే 'యేశర్చాటు చేసెద” నని మంతి యతనిని బంప్ 

చేసెను. 

3 

విజ్ఞానవిదు(డు వెడలి పోయినతీరునాతే అశోకుడు మంతిని 

జ “ఇది యంతయు నేమి +” యనెను. 

మంతి అశోకుని పాదములపై వాలి * దేవా, యీకొలః 

దిదినములు న న్నేమియు నడుగ వలదు. తమ నేవకుండ 

నెన నన్ను స్వయముగా నితరులచేతి కప్పగించితిరి! రాజ 

కార్యములు దురూహ్యములని తమకు. డెలిసిన దే. ఈకల 

దిదినములు న న్నేమియు నడుగనలదు” అని .విన్న వించెను. 

“ముంచిడి. నగరవాసుల భయము నివారించుట కేమియు. 

పాయ మాలోచించినారు ? 

“అదియు మహారాజ్ఞగారి యిచ్భాధీనము.”” 

ఇంతలో తతుళిలా నగరమునుండి దూత వచ్చి కుణాలుండు 

పట్టు పడినది మొద లళనిసై నికులు పెచ్చు చెరిగి కొంద 

యు శతుం సై న్యములో, జేరిరనియుంగొందజు (పజలను బా 

ధించుచుండి రనియుం ద్వరలో సెన్యమును నేనానిని బంప 

నియెడల వేలకొలంది (ప్రజలు నశింతు రనియు మంతి వి 

న్నవించను. ఈవార్త నాకర్తించి వా రిరువురును సత్వరము 

గా మహారాజ్ఞి సన్నిధికి. జనిరి, అశోకుని యా వేగ :మప్పటి 



కాండననూల ౧౧౫ 

కీని తగ్గలేదు. ఆమె చేతితో సెల్ చేసి పికోహ్టశాలలో 

వేచియుండు(డని చెప్పి త్వరలోనే యచటికి మరలి వచ్చి 

అశోకుని జూచి *బేవా, ఇంక నాకు బ)భుత్వముతో. బని 

లేదు. ఆండు దానను. రాజ్య చింత నాకు దుర్భర” మని 

నివేడింహాను. 

అంతట మంతి? మాటిమాటికిని మహార్యా యస్వస్థతను 

గూర్చి హాచ్చరింపం జొ చ్చెనుం 

“రాజ్య భారము నహింప” నని అశోకళుంయు చెప్పగా మం 

త్రి యడ్డువచ్చి “అట్లయిన బధానా మాత్యపదవి స్వ్రీళరిం 

చి నాకు సెలవు బయవేయులొ డనెను. 

శరాధ గుప్పు డుండగా నింకొక మం|త్రి”__ 

“అట్లయిన నీవిప్లవసమయమున సేనాధిపత్యము న్వీకరింపులో 

డని తిష్యరతు పలికెను. 

“మంచిది. నేను నగరవాసులను శాంత పజిచి తతుశిల కరి 

గేడను. చేను మరలి రానంతవజకును మోరు వెనుకటి వలె 

చే పిభుత్వము నడుపుచుండుంల” డని అశోకుడు పలికెను. ' 



౧౧౬ కెంబననూల 

౧ 

తనభ గ్గ బందియయినాం డని జెలిసినప్పటినుండియు కాం 

చనమాల మనస్సు _స్థిమిశముగా లేదు. కేవల మభ్యాసవశ 
మున నామె సితిదినము చేయవలసిన సనులు చేయుచుండె 

చే కాని వానియం దామె కు త్చాహము లేదు. నిత్యమామె 

సంభుభోజనము "పెట్టించుచుంటెన్కు దరిదు్రలకు వస్త్రము 

లిన్పించుచుండెను రోగుల శెషధము లిచ్చి వారల కుపచా 

రములు చేయించుచుంజెను. ఇని యన్నియు నామె కేవల 

మభ్యాసనశమున నే జరుపుచుండెను, తానాపనులు చక్క గా, 

జేయుట లేడని యామె జెలిసి కొన్నది. ఒకనాండామె సం 

ఘభోజనము 'పెట్టంబోయి ముందుగా చాయసము వడ్డించి: 

నడి. ఇంకొకనాండు రోగి కొకని కావధ మిచ్చి మజునాం 

డు పథ్యము పెట్టించవలసి యుెడ సాయం కాలమునబకు. 

నామె కామాట జ్ఞ పికి రాలేదు. జ్ఞ' నీకీ వచ్చినంతనే యా: 

మె త్వరితముగా. బోయి చూచునప్పటికి రోగి మృతపా 

యు(డై యుండెను. మణీ యొకదినము దరిద్ర) బాహణున 

కన్నము గొనిపోవుచు నామె పుమ్కరిణీత్తీరము చేరెను. కు 

ఇణాలు(గు తాను నచ్చటి కొకనా(డు స్నానమునకు వచ్చిన 

సంగతి జ్ఞ ప్తికి రాగా గయాశీర్థమునందలి పులివేంటట మొడ 

లుకొని జరిగిన సంగతులన్ని యు నామె స్మృతికి దగిలెను, 



కాంచనమాల ౧౧౭ 

అచ్చట నిలుచుండి యామె చింతామగ్న యయ్యెను. అపు 

డు (గద్ద యొకటి వచ్చి భోజనపదా్యాములను డటాలునం ద 

న్నుకొని పోయెను, మౌానసిక స్థితీ యిట్లుండ నింట నుండుట 

యసంగత మని యామె భావించెను, ఉత్తాహు పని 

చయ్మరాదు, మనస్సు నిలకడ గా నుండ నిచోట నిల్లున రాదు 

ఈరీతిగా నైదాజణు పర్యాయము లాలోచించి యామె యి 

ల్లు విడిచిపెళైను. ఒకానొక నిశీథమున నంధభశకారను (పబ 

లి యుండ( దన భూవణములను గుటీరమున విసర్డించి భార్త 

న న్వెవీ.0ప బయలుదే ణెను. ఆమె శాక్యభికుకు రాలి వేషము 

దాల్చినది. శరీరమున ఘాళి చల్లుకొని తీ స్ప్తకాంచన సన్ని 

భమైన తనమేనివాయను ముగు పజిచి ధర్భస భుబును 

లకు నమస్కరించి మెలమెల్లనం చా్రాసావము విడిచి యొం 

టిగా నంధకారసముదిమున లీనమె పోయెను, 

న 

పాటలిప్పుత్రమునకు తక్షశిల చాలదూరమున నున్న ది.జాబు 

వచ్చుటకు నెలరోజులు పట్టును. కాంచనమాల యొక్క_ తే 

యంతదూర మెట్టు పోయగలదు! కాని యామె బుషిక న్య. 

ఆమె జన్మభూమి పర్వతము, రాచనగరునండలి సుఖము లా 

మెకు గప్టముగా. దో చెడివి రాజభానియండలి విహంగ 

ములు మనసార సంగీతము పాడలేవు. పర్వతశిఖరమందు. 

(బాణులకు హోయి నింపుమారుతము (ప్రాసాదమున లభింప 



౧౧౮” కాంచననూల 

దు. మనను విప్పి మాటలాడునారు రాచనగరులం దుండరుం 

'కావున కాంచనమాలకు. (బాసోడ నివాసమే కష్ట మయ్యె 

నూ, ఆమెకు మానాయాస మంతగా లేదు. అయినను జిం 

తాభారముచే నామకుం ase కషముగా నుండెను. 

ఎంత త్వరితముగా నామె నడచినను వృాదయభారము శ త్న 

లేదు. రాజమాగ్గము చాలవంకరలు తిరిగిన చుట్టు త్రోవ య 
భఓచేతను మగధసామా”జ్యములోని పట్టణములు చాలవ 

టికు దానియంచున నుండుటచేతను దన్మార్లమున. నరిగినం 

జాల యాలస్య మగునని కాంచనమాల ప ల్రైాలమాందుగా 6 

బోవుచుంజెను, మైదానములవెంటను (గామములగుండను 

వివినములలోను జనుచు నదులు దాంటుచు. బతిగత ప్రాణ 

యగుటచే నామె భర్త నన్వేవించుచుండెను. భ_ర్భభాపము 

హృదయమున నంకితమై యుండుటచేతను మస స్పాకనియం 

దు లగ్నమై యుండుటచేతను మార్లశ్ళమ మామకు. జెలి 

య లే డనవచ్చును. సరయూ నదీతీరమున నొకనాం డచేకు 

లు గుమిగూడి యుండిరి, మధ్యాహ్న సూర్యకాంతిచే చదేదీ 

ప్యమాన యగు చేవియో గంధర్వ భామినియో విద్యాధ 

రాంగనయో యన నొప్పు దివ్య్వమూూా రి వా రం౦డటును జూ 

చుచుండ సరయూనదిలో దుమికెనుు ఆసమయమున సర 

యూనది యుత్తాలతరంగమాలాలోల మై మృత్యు దేవతా 

కరాళదంస్టాావళినలె భయంకరముగా నుండెను. ఆజనస 

మూహములో హాహోకార ముప్పతిలైను, నావను దీసికొని 



కాంచనమాల ౧౧౫౯ 

కొంద తామెవెంట నరుగ యత్నించిరి. కాని యా దిన్య 

మూ గి హ హూ స్తముతో వారిని వారించుచు “ధరం శరణం 

గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి, బుద్దం శరణం గచా 

మ తపు వథోభరమునను నిరంతర సంచాలిత 

కరద్యయముతోను నదీతరంగములను భేదించుచు మార్గము 

పరివ్కు_రించుకొనుచుండెను. ఇంతలో నామె సరయూనది 

దాటి యావలియొక్షు చేరి యాస్ట్రినసనములతోనే ప్రయా 
ణము చేయంజొచ్చను. 

గా 

3 

అహి చృత్ర)జను లొకానొక నిశీధమున నాకస్థికముగా మే 
ల్కాంచెరి, భూమ్యా కాశములు నిండిపోవున "బైవరో గాధ 

లు గానము చేయుచు రాజమార్లమున( బోవుచుండిరి. ఆమె 

ను గాంచి పురాధిస్టాత్రియగు చేనత యని కొందజును ని 

ద్యాధ రాంగన యని కొండటును భావించిరి. 

ఒకనాటి సాయంకాలమున మదిపుర ప్రజలు సెద్దపుష్కురి 

ణి చుట్టును గుమిగూడి కోలాహలము చేయు చుండిరి. బాల 

కు డొకం డందు బడి మునిగిపోయెను. వాని నెవ్వరును బ 
( టికి దీయ లే కుండిర. వాని తలిదండు)లు గుండెలు 

'బాదుకొనుచు విలవీంచుచుండిరి. కొందటు వారి నోచా 

ర్పుచుండిరి, కొంద ేక్చుచుండిర్మి కొంద టీ-తగాండిను 
బిలుచుచుండిరి. అటిసమయమున జయధర్శ జయసంఘ జ 
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యబుద్ధ యనుచు రకాంబరధారిణి యగు చేవీమూరి, య 

చటి కాకసిక ముగా చతంచను. అచటివార లామెను గాం 

చి యాశ్చ ర్యాన్వితు లయిరి. ఆమూరి యొవ్వరితో నేమి 

యు ననక పుపష్కురిణిలో దుమికి ముని(గిపోయెను. ఇంతలో 

జలము నిశ్చల మయ్యెను. జలగర్భమున నిరువురు పాణు 

లున్నారను చిహ్నములు కనబడ లేదు. యశ్నీణి యెన్వతి 

యో వచ్చి బాలకుని బాతాళలోకమునకుం గొనిపోయిన 

దని యంనతు భావించిరి. ఆశ్చర్యము ! ఆడిన్యమూరి బా 

లకుని బట్టుకొని యిఐతలో నెలుపలికి వచ్చెను. అచేతనావ 

స్థ్రయం దున్న వానిని దలిదండు)లు హృదయము నకు హా 

తుకొన వచ్చిరి. చేవీమూరి, బాలకుని చరణములు పట్టుకొ 

ని గిజ్రునం ద్రప్పసాగెను. అచటివా శకెల్లరు నాశ్చర్య మొ) 

దిరి. వ్యాకులభావముతో వాని జననీ జనకులు చేతులు ప 

ట్టుకొన యత్నించిరి. కాని చేవీ బలమును నిరోధింప మా 

నవులకు సాధ్య మగునా ? కొంతసేపటికి దేవి యాకుజ్జవా 

నిని జననిచేతి కందిచ్చెను. బాలకుండు తల్లిచంకను జేరి కిల 

కిల లాడెను, అచటివా శెల్లరు నాదంపతుల యదృష్ట్రమున 

కాహ్లాద మొందిరి. ఇంతలో డేవి యంతర్చిత యయ్యెను 

ఆ 

కాంచనమాంల క్రమముగా మాణిక్యాలాపురమునకు బో 

యెను, ఆపట్టణము దా(టిన తరువాత శతు%ప్రదేశము వ 
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చ్చును. ఆమె యాపురములోని ప్రథానమఠమున విడిసి 

మందిరము అన్ని టికిని బడ &్నీణము చేసి (పాత; కాలమున. 

దిరత్నములను సరించి నిర్భయముగా శతు రాజ్యమున. 

బ్ర) వేశిం చెను. "రెండుమూడు రోజులు నిర్విఘ్నముగా, గడ 

చినవి. మూడవనా. డామె శత [దూనదిని దాటి నాలుగు 

కోసులదూరము చనునప్పటికి బహుసంఖ్యాకు లగుసై నికు 

లొకానొకచో నామెకు. గానవచ్చిరి. వారిని గాంచి కాంచ 

నమాఅ వేజొకమార్లమున6 బోన నుద్వమించి కొంతదూ 

రము చని సాలననమునః: బవేశించెను. ఇంచుక దూరమే 

గేనో లేదో యామెక భయ మొదనెను. సూర్యరస్మి (ప్ర 

వేశించుటకు గహ మగునంత దట్టముగా నున్న సాలవృతు 

ము లామెకు: గానవచ్చినని. కంబళము లొకచోం బకియుం 

డెను. ఇంఫొక -వోట వృతుశాఖలు విరిగియుండెను. వేళ్ 

కచో భిన్నభాండములు కాష్టములు పడియుండెను. ఎచ్చట 

ను మనుష్యునిజాడ లేదు. వెనుకనై సునుండి దూరమున నే 

మో వచ్చుచున్న ట్లామెకు వినం బజెను. మనుష్యులో జం 

తువులో నిగ్ధారణ చేయలేక యామె శీళ్ణముగా. నడువ 
జొచ్చెను. కొంతదూరము పోవునప్పటి కామెకు వికటధ్వని 

విననచ్చినది. చప్పు డుప్పతిల్లిన వైపు పరికించి చూడ న 

శ్వ్యారోవాలు కొందజు తాళ్ళు పట్టుకొని పశువులను దో 

లుకొోొని వచ్చు చుండిరి. వారిని జూడగనే యామె చెట్లమా 

టునం బోవసాగాను. ఇంతలో నరణ్యభూమి యదరునట్లు భీ. 
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హణసింహనాద ముప్పతిల్లెను. పితివృతుమునుండి యిడ్డణు 
ముగ్గురు చొప్పున బహూ సంఖ్యాకులు దిగి యడవి భక 

వవంసం జూచినను యోధవేషు లామెకు. గానవచ్చిరి. 

వ్యస్త్రుములు ఛిన్న భిన్నములై, శరీరము లపరిమ్మృతేములై 

యున్న యా బ్యాహ్ముణసై నికులలోం గొందజకు యజ్హోప 

ఏతములున్నవి, కొందజకు లేవు, నృతుములనుండి క్రిందికి 

దిగినవా ెల్లరు నాశ్వికులనై పు పరు7కి ర. కాతులు ఏరి 

కోసము భోజనసామగు)లు తెచ్చి యుండ నచ్చును. 

కాంచనమాల రకాంబరమును జక్క-గా. గప్పుకొని యొకా 

నొక చెట్టుపంగమో(ద 6 గూర్యుండెన్ను దుష్టస్వభావు లగు, 

సైనికు లసామాన్యకాపవతి యొకతె నడవిలో నుండుట 

పెనుండి మాచిరి. అప్పు డచేకుల కచేకవిధము అగు భా 

వను లుడయించినవి. కాని వా శేమి చేయుదురు! కౌతులు 

మరలివచ్చువణకును వారు వృతుములు దిగంగూడ దని యా 

శ కావున నింతనజకును వా రేమియు చేయలేను, ఇప్పు 

డాసుందరి యెందరిగినదో యని వారు వెదక నారంభిఎచిరి. 

వృతేమూలమున రకాంబరము కెనంబడగా నావై పున కే 

నిమిదిమందడిసై నికులు సరుగ తీరి. ఇంక దాగియుండుట ని 

(పృయోజన మని తెలిసికొని కాంచనమాల చె క్షైక్కినది; 

ఎక్కి. కొమ్మమిా(ద నిలుచుండి యువ్చ్చెఃస్వరమున వారిని 

సంబోధించి “భర్తను వెదకుటకై బహుదూరమునుండి వ 

చ్చుచున్నాను. ఆయన తక్షశిలానగరమున. జెటసాలయం 
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దున్నారు. నే నచటికిం బోవుచున్నాను. న న్నడ్డగింపకు. 

డు!” అని పలికెను. 

ఒకానొకమై నిషడు పెద్దపెట్టున నవ్వి “అుతదూరము పో 

శక్కొ_టు లేదు. ఇచ్చటనే పతిలాభము కలుగు” ననెను. కట 

తినా, ఉపపతినా నెదకునది ?” అని మణశీయొకం డనెను. ల్లి. 

దలు ముగ్గురు వృతుము నారోహింప బొచ్చిరి. చె క్రైక్క 

వలదు. ఒక్క_తన్ను తోం గండం బడవై చెదను!” అని కాం 
చనమూాల పలికెను. 

అండటజును జెన్షపెట్టున నవ్విరి. చె సైక్కుమునవ్వురిలో నొక 

డామును సమావీంస నామె వానిని గట్లెగా( డన్నెను. దా 

నితో వాండు నెత్తురు కక్కుకొని (కిండం బడెను. మిగిలిన 
వారు భయపడి సత్వరముగా వృతుము' దిగిపోయిరి. చాల 

మంది వృషమూలము చుట్టును జే3రి. అంత నెల్లరు నేమి. 

చేయవలెనో యాలో చింపసాగిరి రి. ఒక్క(డును జెళ్పైక్కలేదు. 

మె విశాచాంగన యని కొందటును బేవత యని కొంద 

అును బలుక సాగిరి. ఆమెను విడిచిపెట్టు డని కొందటు 

నిరి. *భ్నార్హను వెడకుటకు వచ్చినది కనుక నిద్గణుముగ్గు: 

రు భర్గలను స సమకూర్చి మణి వెళ్ళనళె” నని కొండ అనిరి. 

వొ రిట్లు మాటఏలాకుచుండ దూరమున. జేర్చియుంచిన_ కం: 

బళ "కార్టాదులు మండ. జొచ్చెను. అగ్ని డాజ్ఞల్యమాన 

మె యరణ్యమును గసింప నుద్యమించుఛుం డెను. ధూమ 

రాశిచే నడవియంతయు నొక్కసారిగా నంధకారబంధుర: 
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మయ్యెను. చూచుచుండ, న శార్రరోహుులు సేకరించిన భో 

శ్యపదాగ్గములను బానకజ్య్వాలలు చుట్రుముకైను. సేనాపతి 

మాటిమాటికి దూర్యధ్వని చేయుచుండెను. సైనికులకు 

బాణా ధారమైన ,భోజనసామగులను నై శ్యానరుం డాహు 
తగా గిసింపనుండేను. అపుడు నృతమూలమునం దున్న వా 

రెల్లరు భోజన పద్యాములను రకీంచుకొనుటకై పరు త్రి 

పోనలసి నచ్చెను. కాంచనమాలొ పదా సూతీము శోగిలిన 

వాడు నింకొక వికృతా కారుయ మాతము నృతేము మొ 

దట గూమ్పుండి "ప్టామా”కులనంక( జూచు చుంక్లిరి, వారి 

యుగ్జేశ్య మేమా తెలియదు; కాని మంచి డయినట్లు తోం 

చదు. చెట్టు దిగనలె నని కాంచనమాల కొకసారి బుద్ధి ఖా 

డమినది. కాని యట్టి దు రాార్గులచేత. జిక్కు_ట మంచిడికా 

డని మెంచి యామె యింకను నృయా(గమునకుC బోయెను. 

అచట గూర్చుండి యామె యామష్టుల బారినుండి తష్పిం 

చుకొను నుపాయ మాలోచిస( దొడకు. భగవంతుడే 

కాంచనిమాల కుపాయము భూవీనాండు ! ఆమె నృషూగి 

మునుండి మాడి బహుసంఖ్యాకులగు సైనికులు మహారణ్య 

మును జుట్టుముట్టి యశ్వములను వేగముగాం బరుగ గించు 

చుండిరి. సూర్యకాంతిలో వారి కవచములు శిరస్తా)ణములు 

ను ధగభగ లాకుచుండెను. తీక్షుములగు వారి శూలఫలక 

ములసై నపరాహసూర్యకిరణములు పితిఫలించి శీర్భవిశీర 
ములై పోవుచుండెను. ఆశ్వికులు శీఘిముగా నరణ్యము 
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జొచ్చి కాంచనమాల యథిప్టించిన వృహము వెనకనుండి 
బాహ్న్మణనేన నా(క్రమించికి. వారిలో నొకయ నృహీమూ 
లమం మన్న యోధ వేషుల నిరునవురను బళ్లెముతో? బొడి 

చిపోయెను. బాోహ్మణసై నికు లిన్గకు సత్వరమునా నొరల 

నుండి ఖడ్గములు దూసి యుము చేయ. బోయిరి; కాని 

యయిదాటు బలెప్పుంభోట్లతో మతదితమత దేహులై. చేల 

గూలిరి. ముందు: బి చండ పావకజ్యాలలను నెనుక నాశ్విక 

శతు సై వ్యమును గాంచి బా/హ్మణయోధథు లొకించుక స్త 

బు లయిిరి. _ాహ్మణులు మహావీరులు, రు ముం బ'రా 

జ్బుఖులు కారు. బుక్కుులను బశించుచు నమస్కారపూర్వ 

కముగా నన్ని బేవున కభిముఖులె నారు శాఠవుల నెదు 

రొ్క_నిరి. అప్పుకు సంకులసమరము జరిగను. కాంచనమాల 

నృతూగమునుండి యిది ,యంతయు( బరికించుచుండెను ; 
కాని, దొట్టమగు పాగచే నాళముకు సరిగా గానరాలేదు. సకి 

లింతలతో గుజ్త్రములు చేల కొబుగుచుండోను. వికటహు౨కొ 

రములు చేయుచు సైనికులు భూతలమున (వాలుచుండిరి. 
ఆశ్వక శేబరములు మానవగాతిములు నగ్నిసోతున కా 
హాుతి యగుచుంజెను. ఎవరును బలాయనము చేయ లేదు. 

కాంచనమాల యా ఘోరయున్ధమును జూడ లేక దృష్టీ మర 

ల్ఫుకొ నెను. ఎవరిభయమువలన నామె యింతవజకును జె 

ట్టు దిగివచ్చుటకు ఏలు లేకపోయినదో వారు భూపరితులై 

యుండుట చూచి యామెహృదయము జాలిచేం గరగి పో 



౧౧.౨౬. కాంచననూల 

'యెను. అంత నామె చెట్టు దిగి నచ్చి చూడ నిరువుకును 

మరణోన్గూఖు లయి యుండిరి. బల్లెపుములుకులు వారితొ 

మ్ములనుండి ఏంపుల వెలుపలకు దూసుకొనిపోయినని. వారి 

క్రింకను గొంచెము తెలివియున్న ది. కాంచనమాల సమిప 

మునకు. జనగా నం దొక(యు వీ ఇహస ములను జోడించి 

హీనస్వరముతో “చేవ, శమింపుము. !” అని మై నేమియు 
జెప్ప లేకపోయెను. కాంచనమాల వాని నించుకి కడలించి 

చూడ? వా9ణవిహంగము వాని చేహపంజరమును పీడియె 

గిరిపోయినది.' అంతట నామె శెండవవాని కడకు బోయి 

చూచి గుచ్చుకొని యున్న బల్లెపు ములికిని లాగి వేయ 

రకము చిమ్మున గొట్టమునుండి నచ్చునట్లు వెలుపలికి లేచె 

ను, తన యెజ్ఞకోక కొంగు చింపి కాంచనమాల వానివీణ 

ముఖమున కడ్డము వై చెను. చెంత జలము తేకుంకుటచే నా 

మె 'మెత్తని ధూళి గాయముసె ( జల్లి సమిపమండలి యా 

కులు తీగెలును నలిపి యారసము డానికి. బూయంబోవుచుం 

డెను. ఇంతలో నుష్ట్రముల మోణదను గార్లభముల మింద 

ను నా మాను లుంచుకొని యాశ్వికులు కొంద ఆజచటికి 

వచ్చుచుండిరి, ఆకారపికారములను బట్టి యం దొకండు 

దళపతియని కాంచనమాల. గహించెను, దళాధిపతి వారి 

నిగాంచిదగ్గఅకు రమ్మని యాజ్ఞావింప గుంపు సమీపమున 

కు వచ్చెను. కాంచనమాల గాయమునకు రసము పూయ 

బోవుచుంజెను, నాయకుండు ,క౦చరగాడిద మింది బరువు 
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“వీ యేదో యావథమును దీసి రోగి శరీరమునకు బూసె 

ను, క్రమముగా స్మృతి నచ్చినపిమ్మట రోగి కాంచనవమూా 

లను జూచి 4సీవా!” యనెను, (ఇతయ నీ కే మగును?” 

అని దళనాయకు. డామె నడుగ్య 6 నే సీమెకు మ! 

(తువును” అని రోగి పలికెను. “శత్రువున శేల పరిచర్య చే 

యుచున్నావు *”” అని నాయకుండు తన్ను. (బళ్నింపగా 

కాంచనమాల తని బాధ చూచి వైరము మజుచితిని” 

అని (ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను. , 

ఆమాటలు విని నాయకుడు నిటారు విడిచి యాకాశము 

వంకం జూచుచు "గురుదేవా, గురుదేవా!” యనెను. 

4మోగురుదేవుం డెవరు ?” అని కాంచనమాల యాతని 

నడిగెను. నాయకు డిటు చెప్పెను. 6 ఆయన యెవరో చే 

నెటుగను, నే నిడివటకుం జండాలుండను, తతుశిలా నగర 

మున శూలారోపకు(డను. ఒకనాండు మా(ప్రభువు నన్ను 

నింకొక కూలారోపకుని యొశా నొక చేలమాళిగలోనికి 

గొనిపోయి మొక బుషి. నేతములను దీయ నాజ్ఞాపిం చెను, 

నాసహ చరు( డాయనకన్నులు “వృకిలిఎచినాడు, నయనము 

లూడందీయునపుడు బుషికి బాధ కలిగినట్లు తోచలేదు. 

మోకు బాధగా లేదా యని నే నకుగ నీ ఏిమాట యను 

టచే బాధసంగతి జ్ఞ క్వికి వచ్చిన దని యాయన పలికినాండుం 
తరువాత. జూలసారు లాయన కొజకు వెదకితిని, దుర్మార్లు 

లగు (బ్రాహ్మణు లాయన నెచ్చటనో దాచి ' పెట్టినారు. 



౧౨౮ “కాంచనవూల 

ఎంతే వెదకినను గనంబడ లేదు. తుద కాపయత్నము మాని 

యుద్ధమున గాయములు శగిలినవారికి. శకిత్సలు వేయుచు. 

దిరుగుచున్నాను, నానంట నున్న యా చండొలు రంనటు 

ను నా మతము ననలంబించినారు.”” 

చండాలుడు మూటలాకు చున్న ౧త సేపు కొంచనవూల 

వ్యాకులభావముతో నుండెను. స్వప్న తుల్య మగు వెనుకటి 

రోజు లామెకు నడుమ నకును స్లిప్ నచ్చెను. ఆబుషి కు 

ఈొలుండే యని యామెసం దోయచెకుు. చంశౌలు'ను మూ 

టలు ముగించీ ముగింపక ముందే యామె వ్య(గభానముతో 
“భదాో, మో గురుదేవు నా కొకసారి చూపలగలవా ”” / 

త్న “ఆయన నాకు6 గన6 బడినయుడల చారి చరణన 

న్నిధానమున నాత్షసమర్చణము గావించుకొని యుందు” 

నని యతండు పలికెను. 

కాంచనమాల యి ట్రనెను, ““మోరు నో దుఃఖమునకు విభా 

రపడుచున్నారు. కావునజెప్పుచున్నాను. నాభ యాయు 

ద్ధమున బంది యయినా(డు. ఆయన అశోకమహశరాజు గారి 

నేనాధిపతి. మోగురు దేవుని దర్శనము లభించెనేని నాభర్త 

వృత్తాంతము 'తలియవచ్చును. మాటలను బట్టి, మీరు పా 

టలీపుత్రము కుండి నచ్చుచున్నారని తలంచెదను”” 
ఇంతలొ రోగి సీత్కారము చేసి యిట్లనెను.” మీ యిరు 

వరు నాపా్రాణము లిచ్చినారు. మో కొళసంగతి .చెప్పెదను 

చనిపోయిన యాచండాలు. డొకనాడు నాకు శండునేశ్ర 
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ము లిచ్చి వాసుక కీలమునకు. బఎవినాండు. నా కింతకన్న నే 

మీయు€6 జెలియదు. 'నేనెజింగిన డిం తే.” 

అంతట బొద్దచంజాలు(డు హిందూచండాలుని సమీపము 

కేన 4 పహ ఇతండే యతే(డు. అపుడు కన్నులు దీసి 

నది యితండే”ి యని పలుకుచు. జండాలుని కట్టుబట్ట తడవి 

చూసెను. సం కేతాకురములు గలముది యొకటి మాత 

ము వొరకినద.' అంత నతయ కాంచనమాలతో “(నడువు 

డు. గురుదేవుని దర్శనము చేయిం వెదను. -కారాగ్భహము 

నం (బ్రవేశించుట కుపాయము వొరకినది. నిశ యముగా గు 

'రుదేవుడు కానాగారములో నుండును” అని పలికెను, 

మొహారు తీసికొని బాడ్గచండాలుండు యుద్ధ వే (త్రమునకు 
బోయి గాయములు తగిలీ పడియున్న ('బాహ్మణ బొాగ్టసెని 

కులకు శుశూహ చేయుభారము తనయనుచరులపై నిడి 

కాంచనమాలను వెంట. దీసికొని తతుశిలానగరమునకు జబ 

యలు జేజెను, 

అప్పుడు తకుశిల దురవస్థయం దుంజెను. అశోకుని ప్రభు 

తము బహాదినములనుండి లోషించిపోయిన ది. మాటిమాటి 
= 9 
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కి యుద్గములు జరుగుటవలన నగరములోని గొప్పగొప్పకు 

టుంబములు వితంతువులతో నిండిపోయెను. రాచనగరునం 

దును బరివారము స్వల్చ్పముగ నుండెను, అశోకుడు నేనాపతి 

కా-బోవుచున్నా. డని విని శత్రుసై నికులు యుద్ధమున కై 

సరిహద్దులకు బోవుచుండిరి. నగరరతకుకొబఖగు  భటులలో, 

గొందటు యుద్ధమునకు గాందజు లూటీలకు. బోయిరి. 

మిగిలినవారి యశకార్యములను సహింపలేక నగరవాసులు 

రొందటు (గామా ౨తరములకు. బోయిరి. నగరములోని "పె 

దలు విన్న లను బాధింప( జొచ్చిరి. చిన్న వా రందటు గుమి 

గూడి పెద్దవారి యిండ్లను లూటీ గొట్ట నారంభించిరి. వారి 
'కెచ్చటను నిరోధము లేకుండెను. 

కాంచననూలయు( జండాలు(డును బహాకప్టముమిోంద (గా 

రాగారముం జేరిరి. చెజిసాల శతువుల శేర్పడినదయ్యును 
పహరా యిచ్చువా రచ్చట నెక్కు_వమంది లేరు. అచట ను 

న్న నలుగురై దుగురు కావలివాం[(డుకూడ. జెజసాలతలుపు 

ల వెంత గదిలో. జేరి గోల చేయు చున్నట్లు తోశాను. వవో 
భాగములు పంచుకొనుటలో వారికి? దగవు కలిగిన ట్లుం డెను, 

బౌద్ధచండాలుండు బ్రాహ్మణ చండాల వేషము ధరించిపోయి 

మోహరు :మూాపెను, ఒక(డు బయటికి వచ్చి యేమి కానలె. 

ననెను 

“పభును నానతి నిర్వర్తింప వలెను.” 

“నేం చెందరు ?” 



శాంచనవమూాల ౧౩౨౧ 

ముగ్గురు.” 

“అందట నొక్క సారిగా. దొల(గింపవలెను.” 

“ప్రభువు నాజ్ఞ.” 

అంతట లోపలనుండి యొకానొకయ “ఏమిరా బయట గ 

డబిడ చేయుచున్నారు? ఇక్కడ పని సాగనియ్యరురా ౫ 

యనెను. 

శఉండ్కు సర్కారుపనిం” 

“ఇంక నె దురోజులలో సర్కాపని బయట. బడునులే ! ఈ 

లోపుగా. గొంచెము కూడ? జెట్టుకో [7 

అంతట పహరా జవాను తాళముచెవి తెచ్చి “మేము లో 

పలికి వెళ్ళలేము. నీవు సర్కారునాకరువు. తాళము చెవి మా 
కిచ్చి పో,” అని పలికెను. 

అపరిచితునకు నిస్పంశయముగా. దాళపుంజెవి యిచ్చి వాం 

డు లూటి సామ్ము విభాగించుకొన( గూరుచుండెను. కాం 

చనమాల వానితో లోనికి. బోయినసంగతి వారు గమనిం 
గన లేదు. ఇరువురు లోన బ్రవేశించిరి. 

కాంచనమాల యదరిపడినది. లోపల జీశటి. ఎలుకలు 

పందికొక్కులు కిచకిచలాడుచున్న వి. గజముదూరములో ను 
న్న వస్తువు కానవచ్చుట లేదు. తో ౧వ కనంబడకుండుటచేం 

జేత్రితో వెదకుచు. దుదకు ద్వారమును గను(గొని చండా 
లుండు. చానిని "దెజు చెనుం 

ఆగది. మిగులం జిన్నది. కషముమింద నొక రందుండ వ 



౧౫౩౨ కాంచనమాల 

చ్చును. మనుష్యు. శొర డం దున్నా(డు. పంకుకొనుటరకు( 

బక్క లేదు, తాీగుటకు నీరు లేదు. లోటామాత్ర మొక 

టి కలదు. వారు లోనికిబోవగనే ఖైదీ యిట్లనెను. “నన్ను 

జంవివేయు(ను ! దవ్పిచేం బ్రాణము వోవుచున్నది ! నిటిబూ 

ట్ట్రయినను దొరకదు ! చంపం దలంచిన యెడల నొక్క సారి 

గాం జంవివేయుండు ? ఏల హింస “పెళ్లెడరు 1» 

“ఈ చెజసాలలో నిట్టి కష్టము లుంనునా?” యని కాంచన 

మాల చండాలు నడిగెను. 

ఆమె కంళస్వరము నాకర్శించి ఖైదీ కొంచెము ధైర్యము: 

చెందెను. “అన్నా, నీ శత్ఫువులము .గాము, మితు్ఫులము. 

మేము బౌద్ధులము. శీఘముగా ని న్నుద్ధరించెదము. కుణా 

లుం డను పేరుగల రాజపుత్తు), జెచ్చట నున్నా (కో చప్ప 

గలవా * యని చండాలుడు వానితో ననెను. 

కుణాలుం డెక్క_డని*? వారిని మొదట బందిగమునందుం 

'చీనారు. ఎచ్చట నెట్టియ వస్థల్లో నున్నారో తెలియదు; అస 

లున్నారో లేరో కూడ. చెలియదు,“ 
“ఇచ్చట మో రెవ ₹ెన రున్నారు 2” 

(“ఎట్లు తెలియును? నే నీగదిలో నున్నసంగతలిమాతిము తె 

లియును. బాధ యెక్కు_వగా నున్నప్పుడు కేకలు వేయుదు 

ను. (పక్క_గడిలోనుండి యప్పుడప్పుడు కేకలు వినంబడునుం 
పా9ణము పోవుచున్నది !” 

మో శేమి భుజింతురు ?” 
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మొదట వారు భోజనం పెళ్లై డివారు; వారమురోజుల 

నుండి "పెట్టుట మానినారు. ఎత్తుగా నున్న యాచిన్న కిటికీ 
నంట రెండు రొక్షైలు పడును. ఒకప్పును' పగటివేళను వే 

తొకప్పుడు రాతి వేళను వచ్చును. అవి తిందును. సీర 

దొరకదు. 

“అట్టయిన నతనికి. గొంచెము నీరు తెచ్చి యిచ్చెద.” నని 

కాంచనమాల పలి కెను. 

“అమ్మా, మో కిట్టిపని యెందుకు ? నేనే చేసెద” నని చం 

జాలు డామెత్రోం జె ప్పెను 

అమ్మా, యనకు మరు salt నాకు జబ్బు 

గా నున్నప్పుడు దగ్గ లి గూర్చుుండి పాలు (తాగించినది 

మీరే యని కంఠ స్వరమునుబట్టి తోంయచున్నది!” అని 
ఖ దీ పలికెను, 

“6నేనుగూడ నీవలె నాపదలో నున్నాను.” 
(6 తెలిసినది. కుణాలపభునిసంగతి యకుగుటచే. చెలిసినది. 

మిోరువచ్చినారు,: కావున మాకు(దప్పక విము క్షికలుగును. /" 

అంతటం జండాలు; జలము గొని నత్తు నని సూచించెను. 

కాని భటులు తన్ను మరల ఈసీయశేమో యనియు, సం 

గతి వెలిసిన నజకి వేయుదు నేమో యనియు సంశయించి, 

కొ దీని జూచి *నీ కోవిక యున్నదా? మాకం గొంచెము 
'తొడ్పడం.గలనా యనెను, 

*వీడెనిమిది రోజు లన్న ములేక యోపిక యుండునా? అయి 



౧౩౮ కాంచననూల 

నను ముకి కొలుగునన్న యాశచే బది యేనుగులబలము వ 
చును. ఇప్పు దేమి చేయవలెనో చెప్పు.” 
“చెజసాలతీలుపు లన్నియు: చెజనవలెను.” 

ఇప్పుడే !” అని బందీ సంతోషముతో జయధ్యని చేసెను. 
ప్రక్కగదులనుండి జయధ్వనులు వినవచ్చెను 

“క దీలు చాల గోల చేయుచున్నారు” అని బ్రాహ్మణులు. 

మరల దోవిడీడబ్బు లెక్కించుకొనం గూరుచుండిరి. 

౨ 

క్రమముగా వా శేజెనిమిది మంది ఖే దీలను బయటికి దీసి 

రి. విమ్ముటం డాళపుంజెవులగు_త్తీ తెంచి తల కొకచెవి యి 

చ్చి కనంబడిన తాళముల నెెల్లం 'దెజివించిరి. ఆచీశకటికొట్ట 

నుండి కమక)మముగా నూటయే(బదిమంది బౌద్ధపీరులు బ 

యటికి వచ్చినారు. కాంచనమాల త్ర మ్ముద్ధరించుటకు వచ్చి 

న దని తెలిసికొని వా రెల్లరు నానందమున జయ ధ(నులు 

గావించినారు. 

బ్రాహ్మణు లప్పటికి నేమో చేయుచుండిరి. ఈసారి జయ 

ధ్వనులు వినినంతనే వారు భయపడి వచ్చిచూడ, ఖైదీలు 

తలుపులు తెజచుకొని జయధ్యనులు చేయుచు సింహద్వా 

రమువై.పునకు వచ్చుచుండుట కానవచ్చెను. అంతట వారు 
పిమాదము జరిగినదని (గహించి దొరకీన మార్లమునెంటం 

బలాయితు లయిరి. లూటీధనము లెక్క. పెట్టుట కొంతవజు 
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కు జరిగినది. కొంతడబ్బు తీసికొనిపోవుటకు ఏలుపడినది, 

కొంత మిగిలిపోయిన ది. (బ్రాహ్మణులు సాటీపోయిరి. 

అంతట కాంచనమాల ఖై దీల కాహోరాదులు సమకూర్చ( 

(బసావించెను, అందజున్ను బ్రాహ్మణుల భాండారమునుండి 

భోజన పదార్థములను గొనివచ్చిరె. కాంచనమాల స్వయము 

గా వంటచేసి వా రందజకును భోజనము సపెళ్తైనుం 

భోజనానంతరము వారు విశంతి వీసికొనుచుండ కాంచన 

మాల కుణాలునివృతాంతము వారి నడిగెను, ఎవ్వరు నతని 

వార్త ఇప్ప లేకపోయిరి. 

మహారాజ్ఞగారి రహస్యాజ్ఞను 'దెలుపుట క్ష కుంజరకర్తు(డు కు 

కాలుని గొనిపోయినతరువాత నాతనివృత్వాంతము తెలియు 

టకు పీలు లేకపోయెను. కుణాలునిజాడ ెలియకపోవుటచే 

సైనికులు విభాంతు లయిరి. అసంతుష్టు లయిన నేనాధికా ' 

రులను కుంజరకర్తు(డు కాశథలమున( గారాగ్భహమున చేయిం 

చెను. కొందికి మహో రాశ్ఞియా దేశము చెప్పినాడు కొం 

దజఅను రాజసభ నుండి చెజసాలకు. బంపినాండు కొందటి 

ను యుద్ధమున జయిచి ఖైదు చేసినాడు, కొందజను సం 

హరించినా(డు. మిగిలినవా రీచెజసాలలో నుండిరి, వారిని 

కొంచనమాల విడిపించినది. 

ఆమెకు భ్ర్తజాడ తెలిసినది కాదు. విమ్ముట నామె వారిలో 

గట్టివానిపై వారి భార ముంచి స్వామిని వెదకుట కిప్పుడే 

బయలు బేణుచున్నాను, మీ రందజు నేదోవిధముగా నా 
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త్భరతుణము చేసికొనుండు” అని పలికెను. 

అంతట. జండాలుని యాజేశానుసారముగా వా కరు నా 

లోచించి “ఇచ్చటి నుండి యాత్మురత్షుుణము చేసికొనుట క 

ష్టముః మన మెళ్టరము నై రుల న్థాశ్రమింతము.” అని నిర్హా 

రణ చేసికొనిరి. 

“కా రాగారము రాజభవనమునకు సమూాపమునం దున్నదిః 

వొ రెల్లరు "తెల్ల వాటులోపల బంధనాలయమునుండి (పాసా 

దమునకు సారంగము తవ్విరి. మబునా( తదయమున నే. 

బదిమంది సారంగమువెంట రాజసౌధమును జేరం బోయిరి. 

ఏంబడిమంది ద్వారము నాకమించిరి. అచ్చట రక్షుకు లెను 

వమంది లేకుండుటచే రాజభననము శీఘి)ముగా స్వాధీన 

మరయ్యును. అంతట వారు పోసాడమున నివసింపంజొచ్చిరి. 

భఛాండారము వారిచేం జిక్కెను. అకోకునిచేర వారు ప్రభు 

తము సాగింపం జొచ్చిరి. విఫ్టవమునెడ విరక్తి చెందినవా 

రందజును వారితో నేవీ భవించిరి. అచ్చటచ్చట లూటీలు 

చేసి జీనిందు అశోకునిసై నికులు వచ్చి వారితో గలిసిరి. 
ఇంకను ననేకులు తోడ్పడిరి. అశోకుండు కుంజరకర్రుని జ 

యించి ఫదు చేసినా. డన్ననవా ర కొల-దినోజులకు వారికి? 

చెలిసెను. తర్వాత కుంజరకర్లుః -డెచ్చటికో పాటీపోయినా+ 

డనియు నతేనిని బట్టుటకు అశోకమహారాజు సైనికులను 

బంపెననియు చెలిసినది. నేనాపతి లేకుండుటచే సై నికులు 

. తకుశిలానగరమునకు వచ్చిరి. దుకముమిందను రాజసౌధ 



శ 
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ముమోా(దను అశోకుని పతాక లెగురుచుండెను. ఉపాయాం 

శరము లేక శతువు లెక్క_డివా రక్క_డ యథాయథ.ల 

యిరి. విప్టవము శాంతింశౌను. 

బౌద్ధులు బహుప దేశమునుండి కతుశిలానగరమునకు వచ్చు 

చుండిరి, కుణాలుని Md తెలియలేదు. ఎల్లెడ 

శాంతి నెలకొ నెను. అశోకమజచోరాజు స సెన్యముగా తత్షశి 

లానగరమున శేతెంచునని వా ర్త డెలియవచ్చెను. కాంచ 

నమాలకు శాంతి కలుగ లేదు. భ:ర్తజాడ యామెకుం చెలి 

సినది కాటు. ఏ యేపి'బేశమునందుం దనభ ర్త బండిగా 

నుండనచ్చు నని యామె కనుమాసము కలి౫నో యా యా 

స్థలమునకు. ఉండాలుని "వెంట. బెట్టుకొని యామె కుణాలు 

నస్వేషించెను. కనబడిన గొప్ప బౌద్ధుల నిద్దజను విడిపిం 

చెను. కాని భ ర్రజాడ' యామె శెచ్చటను దొరక లేదు. 

ఒకనా(టి సాంయంకాలము చండాలుని వెంట బెట్టుకొని 

యామె యరణ్యమున జనుచుం డెను, my వాని 

కనేకేతిహాసములు చెప్పుచు ననేక ధరగము లుప బేశించు 

చుండెను, ఆ సమయమున నాక సిక ముగా కాంచనమాల 

స్పంభితమై నిలువంబజెను. శృడ్లతో నామె యేమో విను 

చున్న.ట్లుండేన,, 

“ఏ మది?” యని చండాలుం డామె నడి7ను. 

కాంచనమాల కుడి చేతితో వానిని వారించి *ఊరకుండు”. 

మనెను, 



౧౩౮ కాంచననూల 

చండాలు( డాశ్చ ర్యాన్వితుండై కాంచనమాల ముఖము 

నవంక6 జూచుచు నీలుచుంటడెను. 

“కణాల కుమారు డిచట నున్నా౮లో డని కొంత నేపటి కా 

ము పలికెను 

“ఉన్నారా? మాశెట్లు తెలిసినది. 7 

“*వినంబడుట లేదా యాకంకస్వరము ? చేను బాగుగాగు 

రి ంచితిని.” 

“ఎవరి కంరస్వరము ?” 

“వినంబడుట లేదా ? నాచెవులకు. జక్కగా వినవచ్చుచున్న 

ది. ఆకంఠధ్వని చక్కగా గుర్పించితిని, ఇంకను వినంబడుట 

లేదా? నాశరీరము దుర్భల మగుచున్నది! నే నిశ నిలువ 
చేను. రమ్ము 1” అని పలికి కాంచనమాల శీఘ్రం గమనమున 

స్వరము వచ్చువై పునకు నడ చెను. లతావితానములను దెం 

చుచు. గంటకములను లత్యుమునేయక కూపసమిపమున 

కుం బోయి “నాథా, ఇదిగో వచ్చితిని 1” అని యామె బా 

విలో దుమిశెను. 

చండాలు డాళ్ళ ృర్యముతో నామె ననునరించను. కూపము 

సమిపమునకు( బోవు నప్పటికి “ధర్శం శరణం గచ్చామి! 
సంఘం శరణం గచ్చామి! బుద్ధం శరణం గచ్చామి ” అ 

ను వాక్యములు వానికి వినవచ్చెను. 

కుణాలు(కు సర్వధరగ మమతా విపశ్చి న్నామక సమాధి 

బల మున బావ్యా జ్ఞాన ఈశూన్యు(డై యుండెను. కాంచన 
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మాలయు బావి యడుగున భర్మ్శృహస్తమును బట్టుకొని మూ 

ర్భితవలె భావ్యాజ్ఞాన శూన్యయొ యుంజెను, 
ఠా చ 

3 

అంతట. జంజాలుకు వారి నిరువురను భుజములపై వేసికొ 

ని భావిలోనుండి బయటికి నచ్చెను. ఇరువురకును బాహ్య 

జ్ఞానము లేదు. చాలసేపటికి కాంచననూలకు ఇజెతన్యము 

వచ్చినది; కుణాలు నకు మాత్రము రాలేదు. రాత్రయం 

తయు నత. డాసితియండే యుండెను. అతని నోటినుండి 

తి)శరణనామములు మాతము వెలువడుచుండను. ప్రభా 

తీమున నతనికి బాహ్యా జ్ఞాన ముదయించినది. కాంచనమా 

లా శరీరస్పర్శ ననుభవించి యతండు “కాంచనా, నీ వింత 
దూర మెట్టు నచ్చితివి + యనెను. 

ప్రత్యుత్తర మిచ్చి శకి లేకుండుటచే కాంచనమాల యాత 

నిముఖము నంక6 జూచెను. కుణాలుని నేత్రుకోటరములలోం 

గనీనికలు కాన రాకుండుటచే నామె “ఇది యే ?” మనెను. 

“శాంచన్సా చేతములు లేశపోవుటచేత సమాధియందుం 

డం గలిగితిని. నేత్రము లున్నయెడల నట్టు చేయలేనివాండ 

చే” అని కుణాలు(డు భార్యతో ననెను. 

చండాలుండు కొాంచనవూలను గాంచి “పట్టణమునకు బో 

వుదమా ?” యనెను, 

కకం బట్టణముతో నేమి పని? ఇచ టనే యుందును. స 
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మయూధికి విఘ్న ము కలుగదు.” అని కుణాలు-డు వచించెను. 

చండాలు6 డంతట నల్యంక ల. జూచెను. లతా(పతానముల 

చేల గూపము చుట్టు ప్రక్కల నున్నయడవియు సుందరము 

గా నుండెను. అచ్చడ నెన్నెల పర్విన ట్లతనికి. దోంచెను. 

చూండ జూడ నతని కాశ్చర్యము కలిగను. 

అంతట. జండాలు. డీ యద్భుత నృతాంతమును బ్రకటిం 

చుట పట్టణమునకు బయలు నెడ లెను. భార్యా భర 

లిరువురు నేమేమో మాటలాడు కొనుచుండిరి. 

జ 

ఒక్క_రొక్క రే వచ్చి యచ్చట గుమిగూడ( బొచ్చిరి. (కమ 

ముగా బొద్దు లనేకు లే జెంచిరి. అకోకు(కు రాతి” వే? తకు 

శిలానగరమున కేగుదెంచి కోడలి గుణసంపడచే చేశమున 

శాంతి నెల కొన్న౦ దులకు మిక్కిలి యూనందిం చెను, నేండు 

పుతు9ని సమాధి సఫల మయ్యెనని యాకర్తించి సపరివార 

ముగా నతండు వనమున కరుదెంచెను., కుణాలు6 డప్పుడు జ 

న్లుల కుప దేశముచేయుచుం డెను, కీ)బుక్జభగవానుని అవదా 

నమాల నుండికథలు చెప్పుచు నత డచ్చటిజనుల నానంద 

వారిధి నోలలాడించు చుండెను. 

అశోకుండు నిశ్శబ్బముగా. జాలసే పాసుభామయో కుల నాల 

శించి యానందము పట్టంజూలక పిసంగము చేయుచుండగనే 

కుమారుని గాంగిలించుకొ నెను, కుణాలుండు తండికి సా 
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ప్టాంగ నమస్కారము చేసెను. బహుకాలమునకు సమాగమ. 

మగసటచే నిరువురు నానంద భావముల విడునం జొచ్చిరి. 

కుణాలు. డంధు. డయ్యె నని అశోకు(డు గహి౭చి కనా 

యనా, నీ కీడశ యెనరినలన సఇపాపి ౦చినది ?” యని కు. 

మారు నడిగెను. 

“కన్ను లున్న యెడల సమాధి సంసిగ్ధించి యుండదు” అని. 

యతడు పిత్యుత్త ర మిచ్చెను. 

ఇంతలో కుంజర కర్రని బట్టుకొని కొందఅుసె నికు లామా 

రము వెంట. బోవుచు అకోళ మహోసా జ సచ్చట నున్నట్లు 

విని [ఫభువు సన్నిధి కతనిని గొనినచ్చిరి. "కాలు నేతులకు 

సం'కెలలు వేసి నలుగురు సైనికు లాతనిని మహారాజు నె 

దుటకు( గొనినచ్చిరి. 

తిష్యురతు కుణాలుని కన్నులు. తీయించినప్పటి నుండియునీ 

నేత్రము లెవరివో యెవరు పంకినారో యని మహారాజు మ 

సస్సు మిక్కిలి శంకాస్పద మయ్యెను. నేడు సంగతి యం 

తయు స్ఫురింప నతండు మహాకోపముతో కుంజర కర్ణుని 

జూచి “స ర్రాధమా, నాక మారుని కన్నులు దీయించితివా!” 

యనెను. 

కుంజర కర్టుండు మందహాసము చేయుచు నిట్లనెను.” అశోక 

నేనానీ, నన్ను రథ్నీంపు మని నిన్ను వేడను. నీవు స్వధరగ్హ 

మునం దున్నంత కాలము నీకు సేవ చేసితిని. నీవు ధర్మము 
త్యజించిన తరువాత శతు)వు నైతిని. బౌద్దులతో.శే చెన్న 
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డు నొక్క_సారియెనను సత్యము చెప్పలేదు. ఈనా తుదరో 
జన నీతో మా(త్రము సత్యము పలికెదను. ధర్జుభయముచే! 
గాదు. ధర్నేతరులతో నసత్యము చుప్పినను దోవమేమి ! 

చేడు నేను సత్యము చెప్పుటచే నీకు మనోవ్యధ కాసుగును. 

ఎవ తేను మిక్కిలి పేమించుచుంటివో యెవతెను రాజరా 

జేశ్వరిని జేసితివో యాభ'+ష్టురాలు నీకుమారుని కన్నులు 

చీయించినది! అమె బౌద్ధ మతావలంవీని కాదు...._హిందు 

వు! దీమోసమయమున జరిగిన తిరుగ బాటులో నన్ను విడి 

పించిన దామెయే; కత్సి గట్ట నుత్సాహము పురికొల్పిన చా 
మెయే. కు ణాలునితో యుద్ధమున నోడి నేను బందీ నైనపు 

డు నన్ను విడిపించి నా కధికార మిచ్చిన దామెయే. నేంటికి 
నామెయే రాజేశ్వరి, నాసంశెలలు తీయిఐచి నన్ను తత్షళి 

లానగరమున కధికారిని జేయు మని యామె కడనుండి సీ 

చేర నాజ్ఞా పత్రము తేవ్పింపం గలను; కాని యామె కిప్పు 
డు మతి(భంశము కలిగినది. నాపరివారము తిరిగి పోనియెడ 

ల చేను జిక్కువాండను గాను; ఇచ్చటినుండి పాటలీ వుత) 

మునకు. బోవకుండ ని న్నరికట్టు వాండనే !” 

ఈమాట లాలకిం చునప్పటికి మహారాజు ని ర్వాక్కు నిశ్చే 

ష్షుండు నయ్యెను, 

కోనాకం శిక్ష విధింతువా ? యని కుంజరకర్చు డచెను. 

“తివ్యరతు కధికార మున్నంత కాలము సీపీస్థితియం జే 
యుంగున్చ,” 
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“*న న్నుంచినశ్లు ! చేడు మూడవ యామమున నీచేహము 

పంచభూతములలోం గలిసిపోవును. !” అని పలికి రతుక భ 

ఊటులనంకం జూచి కదలు. డనెనుం 

మంత్ర ముగ్గులవలె వా రతని నొశానొకవృతుముక్రింద ని 
లున పెట్టిరి. ఇష్ట దేవ తానామము జపించుచు కుంజరకర్తుం 

డు దేహము చాలించెను. 

జరిన దము ౧౮ 
hy 

౧ 

నేటినుండి రాజ్యుభారము స్వయముగా నహించితి” నని 
యావనమున్వుండియే అశోకుడు పికటించెను. కుణాలుని 

కాంచనమాలను వెంట బెట్టుకొని యతండు తక్షశిల శీ 

తెంశాను సంసారభారము వహించుటకు కుగాలు(డు సమ్మ 

తింప లేదు. 

“భగవన్ బోధిసత్వ, తమరు మాయాతిథ్యము స్వీకరించి 

సుభదాంగి నొకసారి కలిసికొనవలె” నని మహారాజు పా 

ర్భింపగా కుణాలుం డంగీకరించెను. అంతట తడుశిలా పరిపా 

లనమునకు( దగు నేర్చాటులు చేసి విశ్వాసపా(తు లగుకొ 

ల(దిమంది సైనికులను కుణాలుని కాంచనమాలను వెంట 

నిడుకొని మహారాజు త్వరితీగామియగు రథ మెక్కి. పాటలీ 
ప్రతమునకు బయలు దే తెను. 
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జ్) 

పాటలీప్పుత్రము చేరినతోడనే తివ్యరతును న్యాయసభకు. 
గాని రా సేనకులకు మహారా జాన తిచ్చెను. ఆజ్ఞ నిరగరి. 

ల్లుటకు( బూర మే తిష్యరత్షు యచ్చటి కరుదెంచెను. ఆమె. 

వేషము వికృతముగా నుండెను. శేశము లంటలు గట్లిపో 

యినవి. పరిధానము జీన్హమ్మె (యున్నది, వచ్చి యామె మ. 

పో రాజుతో “6నావీఠముసూంద. గహార్చుండ వద్దు” అని 

పలికెను. 

దూరముగా నుండు దుర్మార్లు రాలా !” యని మహాోరా జ 

అవెను, అప్పుడు కోపముతో నామె అశోకుని. గొట్లణో 

యెను, ఆమెను బట్టుకొం డని యతండు సేవకుల కాసటిచ్చె 

న్కు కాని వారామెను బట్టుకొన సాహసి=ప తేదు. అంతట 

కాంచనమాల లేచి యూమెను బట్టు కొనెను, తిప్యురక్షు, 

కాంచనమాల ముఖమునై పు లేజటిపాఅంజూచుచు “అమా 

నమస్కా_రము ! నీవ మూాకుకుంబము నేల విడిచిపోయితి 

వి? నీకోసము చే నెంతో వెదకినాను. ఎచ్చటికిం బోతివి 2” 

అని కాంచనమాల శరీరము నిమెౌను 

పిమ్మట నచ్చటినుండి కదలి నచ్చి తిహ్యరతు మహా రాజును 

జూచి 4 నేను భ్రష్టు రాలను గానియెడల నీ వెట్లు మహో 

రాజ వయితివో ! మణి నిన్ను మోసగించి నేనుమాత మె 

ట్లు మహారాళ్లి నణదునో ! “నీ వెదురు తిరుగు. సీకు ధన 

ముచ్నెదను. చేత నయిన యెడల సీ పిరికి పందలను బాణం 
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దోలి (నాహ్ముణధర్థుము నెలకొల్పుదు.” నని కుంజరకర్ణు 

నితోం జెప్పినా” నని పలికెను. 

కక విన నక్కణ లేదు. పావీమ్లు రాలా, దంభతపస్వినీ, 

న న్ననుతుణము మోసపుచ్చినావు. మొట్టమొదటనే సీను 

బౌద్ధధర్థుము స్వీకరించినావు కావా? పిమ్మట నాప్పియపు 

(తుని కన్ను టూడ 6 బెఆికించితివిం సీయుద్దేశ్వ మేమో తెలి 

యదు. ఎట్లయినను నీకోర్కి చెడ్డదే. కాని మంచిది కా నేర 

దు. నిన్ను కుక్కలకు వేయించెదను! నాయెదుటినుండి దూ 

రముగా. బో!” అని మహారాజు శేక వేసెను. 

ఆహాహా! ఏమి పాడుచున్నావు! వదీ పాడు తిరుగ! నికు 

సింహాసన మిచ్చి వోయెద” నని పలికి తిష్యరతు కుణాలుని 

డగ్న్షణి టికు జని యాతని గడ్డ 'మెలీ “ఏమి, బాబూ, నీమణు 

లుకెంశు నేవి? ఏవి నీ నేత్రములు!” అని యాతనిమేను నిము 

ర జ్ చ్చెను. 

ఓసి మంగలిడాన ! కుంజరకర్షున కేమి యానతిచ్చితి వే!” 

అని మహారా జజుచెను. 

“ముంగలిడాననా ? రాజరా జెశ్వరిని ! రాజ్యము సమస్తము 

(శేలిమా:.డం (దెప్పి విడిచిపెట్టితిని నన్నా మంగలిదాన న 

నుచున్నావు “2 

(కాదు. సావితవి, ధన్యు రాలవు ! 

6 సావమ్మితిని గాను. భోప్తు రాలను ! 

అంతట కాంచనమాల అకోకునితో నిటనెను. దేవా, 
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ఇప్పు డీమెకు వెత్తి యెత్సినది, తమ రీమె నేల నిందించెదరు? 
శాస్తి చేసినను లాభ ముండబోదు. నా దొక్కమనవి కల 

దు. ఈమెను నా br నే సమె రాం ముపశే 

మింప( జేసి ధర్మ పథమున కీమ్ మనస్సు గొనివ జ్చెదను.” 

“వీచేతం గాదు !” 

“ఆభారము నాది. ఈమె నుద్ధరించుమార్గము చూచెదను. 

నాచేత గాని యెడల. ప్రభువుగా రున్నారు కదా [; 

“మంచిది. ఉన్మాదము తగ్గిన పిమ్మట స్మెకు, బా్రాణదండ 

నము విధింవెదను !” 

“వలదు మహారాజా! బేవరవా రీమెను తమింపందగును.” 

“ఇట్టి సూకీ విష్ణు రాలిని తమించినయెడల మతి యెనరికి శాస్తి 

చేయుదును?” 

తివ్యరతు. నృత్యము చేయుచు మహా రాజుకడకు వచ్చి “నాం 

తున కురి పోసుకొని చచ్చెద !” నని యబచెను. 

కాంచనమాభ యిట్లనెను. “అది యెట్లున్నను .మహో రాజూ, 

యీమె నాభర్గ నేత్ఫములు తీయించినది. ఆయన బోధిస 
త్తు డయినాండు, అభియోగము తేలేదు. ఈమెను &తమిం 

పుం డని నావిన్న పము. మ ప నాభ్రర్తకు మరలో 

నేత్రములు వచ్చును !” 
“సీ వెంత్ల లము వికువ కున్నావు, సశే, తీసికొని ప్రో 
ము. శ నీచాసిగా నుండును” అని మహో రాజు పలుక్ర 

“7 కాంచనమాల తివ్యరయు చేయి పట్టుకొనెను, మంతకు 
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ద్ధవలె నాము కాంచనమాల నెనువెంటచే నెను 

3 

తిష్యరతు. వెడలిపోయిన తరువాత మహారాజు లేవంబోవు 

దుండునంతలో. బి తీహారి వచ్చి వాసుకీశీలమునుండి ప్జ్ఞా 

నవిదు. దేతెంచె నని విన్నవించను. అతనిని వోడ్కొనిర 

మ్ముని తోడనే అశోకుం డానతిచ్చెను. ఆయన వచ్చినతరు 
వాత “సీ వేల వచ్చినా !” వని మహారాజు (ప్రశ్న చేసెను, 

“తమరు (ప్రభువు లయినతరువాత నన్ను రమ్మని యాజ్ఞాపిం 

చినారు ; బహుమానము లభించు నని సెలవిచ్చినారు. అం 

దుకని నచ్చినాను. చేవరవారు లక్షముద్రలు దయచేయన 

లెను!” అని యత (డు విన్న వించెను. 

“లంతధన మేమి చేయుదువు ?” 

“కాంతభాగముతో మృతినొందినవారిని (బతికించుటకు య 

త్నింతును. కొంతధనముతో భార్యకు నగలు చేయించు 
కొందును.” 

“మంచిది. నీకు లత యిచ్చినాను. అచేతనావస్థలో నున్న 

నాకు చై జైతన్య మిచ్చినందులకు మజియొకలతు, యిచ్చినానుం 

p న్నొకటి యడి గదను, అంధత్వము పోంగొట్టుటకై సీవు 

గైయుచున్న పరిశిమ సఫల మయినదా ?” 

కఒకరికన్ను దీసి యింకొకరికి6 జెట్టయలను. క న్నుమాతి, 

మిం౦ంకను జేయ? జాలను.” 



గిరో౮ో కెం౦ంసననూల 

“మంచిది. ఎవరి నేత) మయినను దెచ్చి యో యంధునకు( 

బెట్టుము.” 

నేత్ర మిచ్చుట కెన్వరును సమ్మలి చూపలేదు, తుదకు బౌద్ధ 

చండాలుండు గురువుకొజుకు. దననే[త్రముల నూడంబెజికి యి 

చ్చెను. కుణాలు,డు వారించినను వాండు: విన లేదు. విజ్ఞానవి 

దుం డా నేతుములను కుణాలుని నయన కోటరములలో స్ట్థావిం 

చెను, ఇంతలో కుణాలునకు వెనుకటివలెచే చూపువచ్చను. 

ఎచ్చటినుండియో తివ్వరకు యరుదెంచి “కీహకోో మావా 

నికి. గన్నులు నచ్చినవే!' యని నెడలి పోయెను. అప్పు 

డామె శాక్యభికుకురాలి వేషము ధరించి యుండెను. 

చూపు వచ్చిన మో(దట కుణాలుండు చండాలుని బిలిచి 

నీను నాకు నేత్రము లిచ్చినావుగదా, నీశెట్టికష్టము లే 

దా !?’యని యడి7నుం 

అప్పుడు చండాలుం డానుపూర్వికముగా. దనవృత్తాఎత మ 

తనికి విన్నవించెను, విని మహారాజు కన్నీరు విడిచెను 
“జ్ఞాన చత్వువు లిచ్చినవారికి( జర చతునుల నిచ్చుటకు వను 

దీయుచో నావంటి పాపిష్టుం డింకొకం డుండునా?” అని చెప్పు 

నప్పటికి వానికి యథాపూర్వకముగా చేత్రములువచ్చినవి ! 
కుణాలునకు( జూపు వచ్చినదని విని కాంచనమాల యచ. 

టికి రాగా మహారా జామను జూచి “కాంచన్యా నీవ 

క్కు. ఫలించినది ! అని పలికెను. కాంచనమాల లన! 
వదనయె యచ్న్శటినుండి కదలి చనెను, 



“కాంపనవమూాల ద౧ళణా 

బ్ర 
అంత మహారాజు కుమారుని జూచి “కుణాలా, నీవు బోధి 

సత్వుండవు, మావలన నీకుం గాందగిన చేదియు గాన రాదు. 

అయినను నావల్ల నెజివేజు6 దగిన యభీష్ట మున్న యడల6 

జెప్పుము. వెంటనే నెజవేర్చెద “నని పలికెను, 

“జీవా; మీరు నన్ను వెడలంగొట్టినను మరల చేనికై రా 

జకుటుంబములోనికి వచ్చితినో యా కార్యము నెజ వేరు డుం” 

“చెప్పము. వెంటనే చేసెదను.” 

“నేటినుండి జొద్ధధర్శ'మే యీవిశాల మగధ సామాీజ్య 

మున. బ్రచారమునం దుండు నని వాటింపుండు, సామా) 

జ్యమునకు వెలుపలయసాడ బౌద్ధ ధర్మము ప్రచారము నం 

దుండు (ప దేశములను బందోబస్తు చేయింపు(డు. తతుశిల 

లో సద్ధర్భము వ్యాపించలేదు. న న్నచ్చట ధర్మాధ్యతుని 

గా నియోగింపుండు.” 

బౌద్ధధర్థు మే మగధసామాిజ్యధర్శ మని అశోకుండు తో 

డనే చాటించను. తన కుమారులలో నొకనిని సింహళము 

నకును మజీయొకరిని పారళీకమునకును బం పెను. 
“సవ పంచనదమునకు ధర్మాధ్యతము(డ వై శాసనకర్కగా 

నుండు” మని మహారాజు చెప్పగా * శాసకత్వము వేట్” 

కరికి దయచేయుం” డని కుణాలుండు విన్నవించెను. 

“అట్లయిన, కాంచనమాలమై రాజ్యభారముండునుగాక! శ్ర 
సారికాంచన తతశిలజయించినది” అని అశోకుండుపలికిను 



౧౫౦ కాంచనవమూల 

“కాంచనకు( బ్రాపంచక వ్యాపారములమో(ద నభిలాష 

ము అ” దని కుణాలుండు చండాలునినై పు చూచెను. 

“పభ, నాది' సీచజాతి. గురువుగారి పాదసేవ చేసెదను, 

ఇాసకత్వము నాకు. దగదు. దయామయా! యని వాండు 

విన్నవించెను, 

అంతట మహారాజు మతియొకరిపై నాభారముపడ నై చెను, 

వో 

ఆనాడు నిర్వర్తిల్లిన కార్యబలముచే దరువాత్ వేయిసంవ 

శ్రర 6కు భర బౌద్ద భధ తృరములనజకు భరతేవర్గము బౌద్ధ భర్మావలంబి యయ్యె 

ను. అనాంటి కార్యబలముచే ఆసియాఖండ మంతయు బొ 

ద్ధధర్హము నా(శశ్రయిం చెను. 

౬ 
కాంచనమాల యనుగహముచే తిమ్యరకు బుగ్గిమతి యను 

తననామము సార్థకము చేసికొన్న దట. 

సమాస ము 
జాతీ 

నమా కన్స భగవతో అగహతో సమ్మా సంబుద్ధ సృ 



బ్రందీవబుకు(ప్రకటింట్రయబడినగంథములు: చిత్రపటశోభితములు 
గి వుసుందరి నపరణవ రిక మగు సాంఘీక నసల "క్యాలికో బయిం 

శు27పుటలు నెల సందాదానలకు 1-0-0ఇత 
మలక ఎవ1- 8-0౮ 

ఇవోరశిఖామణి లోమభా ర్థక మగడి" కీ వుననలక్యాలికో బయిం 

డు1 క్. "వెల -చం ల. అ 

లకు రు 1-8-0 

లఖ్నీపిసాదము నవరస రికమగు సాంఘికననల ఇందుమూఢు రాం 

డొగున్ర్రీలవలనకుటుంబములందు సంపువించుక 

లపూములును నాక “లవాములవలనగలుగుక షపరంప 

రలుచక్క-. గాన రింపయబడినవి, క క్యాలికోబయిండు 
om లీ 

$46 ఫుటలు "వెల -దంచారులకు గు1-0-0 ఇతిరు 

లకు గు1-8-0 

హ త్యారహస్యము జటిలమగుఇతివృ త్తీముగలడి కొస్ట్ వునవల,తుదినర 

కుదోషు లెపరోకనునొనుటకు వీలు లేకుండునటుల 

దుండగులు పన్నిన పన్నాగము లత్యంత భయం 

కదములు “వెల చందాదారులకు రు 1-0-0 ఇతే 

తులకు 1-8-0 

'ఫాన్టు(ప్ర ప్రథమ భాగము) ఆధికారదుర్వినియోగ ము- అ భేద్యము లైనకోట 

లంగుగురాచారుల దరఎతరములు -మహూప్పళ 

యము-రవహా స్యమునలనక లిగినతీవ్రిమనో వేదనము 

న్నగువిచితుకల్చనా చమక్క్భతులుగల యాసు౦ 

పుటము నబితిప్రుటేయందుక్ష్న అతణను బాకకము 

హాళశయులజి సేగు వులంగావించుచుండును. వెల 

చందాదారుల కో రు1-0-0 ఇరరులకురు 1-8-0 

ఫాస్టు(ద్వితీయ భాగము) ఈశ్వర కృపాతిశయము, ఛిక్కసంరత్షణము, 
భాగవతవిజయము విమల -ప్రిమాబ్సిరామలగు 

సాధుయువతీయువజనుల కల్యాణము మున్న గున 

దు తభుట్టములు, వెల చందాదారులకు రు 1-0-0 

ఇతరయలకు రు 1_8-0 క 



మూర్క_ంజేయ 3 గంటలకౌెలవఐవ లో ప్రదర్శించుట 

వాంయబడిన భ కిపూరితమగు 6 అంక 

టేశ్ము చక్కో.ని పాటలు గలన్ఫ. ' వెల 

దారులకు రు 0-8-0 ఇతరులకు రు 0-1 

మృత్యురంగిణి అనుబంధముగా ప్రకటింపంబడు డీకే 

రమణీపిశాచియగు యుకౌనొకసుందరి 

భయంకరకథ. నరవాత్య, నారీవాత్య, హాత్యలు 

శెవాత్యలు వెల చందాదారులకు రు౦0-8-0లు 

ఇతరులకు ర౦-12-0. 

అభాగిని. చాలవితంతున్రలు పడుకష్ట ములు, దుండగులు 

పన్ను కుట్రలు, సవాజరీతిని నర్గి ౧పంబటజిన నవరన 

భరితమగు సాంఘీకననల "వెల చందాదారులకు 

రు0-8-0ల- ఇతరులకు రు0-12-0లు. 

ఛతశ్ళ'వేషి స్ట ఇది చక్క... నిపరిశోభకననల "వెల చందాదారుల 

కు రు0-8-0లం ఇకతరులకురు0-12-0లు. 

ఇట్టివే. చక్కని నవలలు పలువురు కవులచే రచింపఫంజేని ఇండువమూ 
నముల కొకటిగా హక టింప6 బడుచుండును. 

1924న సం॥ నవంబరునెలలో వెలువడు పదునెనిమిదప గ9౦ంథము 

కాపవరపు నరసింవామునో 
రచింపంబడిన. 

చారిత)క నవల 

చి న్న కోడలు." 

ఎరస్వతీ గంం౦ంథమ౦డలి, 

గాజమహీంద వరము: 












